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Homo sapiens, czyli człowiek myślący –
to brzmi dumnie. Czy jednak istota ludzka
naprawdę wyróżnia się samodzielnym
myśleniem, czy tylko specyficznym spo-
sobem odczuwania? Współczesne pojmo-
wanie polityki i gospodarki coraz wyraźniej
podąża tropami wyznaczonymi wcześniej
przez psychologię behawioralną. A to
oznacza przewrót wręcz kopernikański.
Odwracamy się bowiem od przypisywania
zwykłemu człowiekowi racjonalności, czyli
rozumowania w kategoriach jasno zdefi-
niowanych interesów, dostrzegając w nim
istotę decydującą przede wszystkim emo-
cjonalnie. Wynika to z odkrycia głęboko
zakorzenionych schematów odczuwania
obrzydzenia, pożądania, strachu czy bez-
pieczeństwa. 

Emocjami takimi manipulować jest
dość łatwo, zwłaszcza dziś, przy użyciu
współczesnych technologii. Stąd też za-
chodzi poważna obawa, że w praktyce
ten przewrót doprowadzi do tego, iż pojęcie
„demokratycznej republiki” stanie się we-
wnętrznie sprzeczne.

Republikanizm zakłada bowiem ra-
cjonalny wybór dobra wspólnego, a de-
mokracja wybór ludu. Cóż tymczasem
znaczyć będzie wybór ludu, jeśli zmate-
rializują się wizje technokratycznego de-
spotyzmu, będące dotąd tylko literacką
fikcją? Nowe, inteligentniejsze tyranie
nie będą stosować już brutalnej przemocy.
Będą natomiast potrafiły z dziecinną nie-
mal łatwością wywołać miłość, nienawiść
i pożądanie swoich poddanych. „Nie będę
już wam gubernatorował…Będę wam de-
mokracił” ogłasza wszem i wobec nowej
klasy, technokratyczny władca w znako-
mitej antyutopii Piotra Goćka. 

Behawioralizm, frank szwajcarski
i piersi Jolie

Przewrót behawioralny w naukach spo-
łecznych rozpoczął się przeszło 30 lat
temu wraz z publikacją skromnego arty-
kułu autorstwa Daniela Kahnemana
i Amosa Tverskiego. Na dobre przyspieszył
w roku 2002, kiedy to Kahneman otrzymał

Michał Kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Rewolucja w nauce może doprowadzić do tego, iż pojęcie „demokratycz-
nej republiki” stanie się wewnętrznie sprzeczne, a sama konstrukcja – nie
do utrzymania

Przewrót behawioralny 
i dwa końce historii
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nagrodę Nobla za swój wkład w rozwój
ekonomii. Dziś zaś ta rewolucja wchodzi
w fazę popularyzacji. W politologii przy-
czyniły się do tego niewątpliwie prace Jo-
nathana Heidta i Drew Westena. Z pew-
nym opóźnieniem ta, rozpoczęta w USA
zmiana paradygmatu, dociera również do
Polski.

Na czym ów przewrót polega? W naj-
większym skrócie: na podważeniu ludzkiej
racjonalności. Coraz więcej badaczy sądzi
bowiem, że nawet jeśli taktujemy tę ra-
cjonalność jako pewne uogólnienie, to
jest to uproszczenie stanowczo zbyt duże
aby opierać się na nim, kiedy próbujemy
coś powiedzieć na tematy gospodarcze
i polityczne. 

W typowych modelach ekonomicz-
nych i politologicznych racjonalny człowiek
to taki, który działa z godnie z teorią
„oczekiwanej użyteczności”. Czyli chcąc
osiągnąć dany cel kalkuluje szanse wy-
granej lub przegranej przez (z grubsza
rzecz ujmując) pomnożenie wartości jaką
przypisuje wynikowi i prawdopodobień-
stwo jego osiągnięcia. Oczywiście łatwo
jest powiedzieć, że umiejętność szacowania
ryzyka wcale nie jest taka łatwa, i wielu
z nas nie jest racjonalnych, bo nie umie
tak dobrze liczyć. 

Najprawdopodobniej takie „oprogra-
mowanie” zostało ukształtowane poprzez
dobór naturalny. Nasi przodkowie często
spotykając się z bezpośrednim zagroże-
niem życia nauczyli się po prostu unikać
przede wszystkim zagrożenia bliższego,
a resztą martwić się potem. I to właśnie
takie geny przekazali w spadku potom-
stwu. Niestety, ta strategia spisuje się ra-
czej średnio przy podejmowaniu decyzji
finansowych. 

Dzięki serii eksperymentów Kahne-
man i Tversky udowodnili jednak, że
nawet doskonale znając prawdopodobień-

stwa wygranej i przegranej ludzie nadal
nie będą postępować według teorii ocze-
kiwanej użyteczności. Po prostu, jako ga-
tunek jesteśmy zaprogramowani na „nie-
racjonalność” przy podejmowaniu szybkich
decyzji dotyczących spodziewanych zysków
i strat. Po pierwsze, „irracjonalnie” łatwo
akceptujemy relatywnie małe straty wobec
perspektywy dużej wygranej. Kupujemy
więc, na przykład, losy na loterię. Po dru-
gie, starty ponoszone natychmiast są po-
strzegane przez nas jako większe i bardziej
dotkliwe niż te odłożone w czasie, lub te,
co do których istnieje choćby cień szansy
ich uniknięcia.

W jednym z eksperymentów Kahne-
mana i Tverskiego ludzie w zdecydowanej
większości nie godzili się na poświęcenie
pewnej sumy od razu po to, aby zabez-
pieczyć się przed wysokim prawdopodo-
bieństwem utraty sumy wielokrotnie więk-
szej w przyszłości. Innymi słowy, chętniej
wybierali ryzykowną grę niż natychmias-
tową stratę chroniącą ich od przyszłego
ryzyka.

Czy to nie brzmi znajomo? Czy właś-
nie w taką grę nie zagrały kilka lat temu
z setkami tysięcy polskich frankowiczów
banki? Typowym ruchem było tu zapro-
ponowanie klientowi dwóch kredytów.
Jeden, znacznie droższy, był w złotówkach,
drugi i tańszy - był za to obarczony dużym
ryzykiem kursowym w przyszłości. Ban-
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kowcy zapewne znali już wtedy równanie
na słynną krzywą Kahnemana-Tverskiego,
które wyraźnie dowodziło, że wobec ta-
kiego wyboru przytłaczająca większość
ubiegających się o kredyty wybierze opcję
tańszą, ale na dłuższą metę bardziej ry-
zykowną. Na nic zdały się ostrzeżenia
grupki uczciwych ekonomistów. 

Szukając przykładu z zupełnie innej
beczki można zaś powiedzieć, że zupełnie
racjonalna była decyzja Ageliny Jolie by
usunąć zdrowe piersi, skoro jej geny spra-
wiają, że w przyszłości miałaby 80 proc.
szans zachorowania na śmiertelnego raka.
Jednak nie bez przyczyny ta decyzja spot-
kała się z niezrozumieniem ze strony
wielu kobiet. Tu też zadziałał mechanizm
Kahnemana i Tverskiego, na który Jolie
akurat okazała się (nietypowo) odporna.

Nie lubię cię, i tyle!

Kahneman bez wątpienia zrewolucjoni-
zował ekonomię. Do zastosowania jego
koncepcji w polityce w latach osiemdzie-
siątych droga była jednak wciąż jeszcze
daleka. Być może jedną przyczyn było,
to, że Kahneman i Tverski niewiele mieli
do powiedzenia na temat tego jak kształ-
tują się w dłuższej perspektywie stosunki
pomiędzy rozmaitymi grupami ludzi, i jak
dokładnie powstaje wewnątrzgrupowa
hierarchia. Do pewnego stopnia tę lukę
postarali się wypełnić dopiero Drew Wes-
ten i Jonathan Haidt.

O Westenie szerzej pisze w tym nu-
merze „Nowej Konfederacji” Maciej Gur-
towski. Haidt jest natomiast o tyle ciekawy,
że w swojej książce „Prawy umysł” wy-
jaśnia, jak postępowanie wbrew teorii
oczekiwanej użyteczności jest wręcz nie-
zbędne dla przetrwania i rozwoju każdej
ludzkiej społeczności. Zdaniem tego psy-
chologa, przyjmowanie pewnych irracjo-

nalnych założeń na wiarę, akceptowanie
określonych tabu (na przykład: nie je-
dzenie pewnych pokarmów nawet gdy są
one łatwo dostępne, lub niepracowanie
w pewne dni nawet gdy wydaje się to ko-
rzystne) - jest po prostu konieczne, aby
budować poczucie wspólnoty. Co więcej,
z badań Heidta można też wysnuć wniosek,
że społeczeństwa nadmiernie akcentujące
indywidualistyczny racjonalizm mogą
w ten sposób wytracać konieczny do ich
przetrwania kapitał zaufania.

Nie warto rozmawiać

Zdaniem autora „Prawego umysłu” na
ludzkie decyzje polityczne największy
wpływ mają czynniki irracjonalne, które
bardziej racjonalna część naszego umysł
tylko wtórnie uzasadnia. W praktyce po-
dejście behawioralne sugeruje więc, że
demokratyczny polityk nie przekona ma-
sowego wyborcy samymi tylko argumen-
tami do niczego, czego ten nie akceptował
wcześniej. Chcąc sprzeciwić się opinii po-
wszechnie panującej w społeczeństwie,
nawet jeśli jest ona niezwykle niebez-
pieczna, można społeczeństwo co najwyżej
oszukać (poprzez manipulowanie jego
emocjami) lub, w skrajnych przypadkach,
zastraszyć.

Warto przy tym dodać, że specjalne
komórki eksperckie zajmujące się pro-
jektowaniem działań politycznych w opar-
ciu założenia neobehawioralne powstały
zarówno przy premierze Wielkiej Brytanii
– Davidzie Cameronie, jak i w admini-
stracji Baracka Obamy. Zdaje się to tłu-
maczyć dlaczego wprowadzając reformę
służby zdrowia prezydent USA z tak nie-
zwykłym przekonaniem społeczeństwo
uspokajał. Mówił na przykład, że każdy
będzie mógł się nadal leczyć u tego co
poprzednio lekarza, za te same pieniądze.
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Choć doskonale wiedział, że tak nie będzie.
Reforma zakładała bowiem z góry, że
część już ubezpieczonych otrzyma nieco
gorsze pakiety.

Zwrot behawioralny wyjaśnia też do
pewnego stopnia, dlaczego Cameron,
wbrew wszelkim danym statycznym i mak-
roekonomicznym, uparcie wmawia do-
tkniętym przez kryzys Brytyjczykom, że
ich niedoli winni są żerujący na opiece
społecznej Polacy. Takie wykreowanie
kozła ofiarnego, którego społeczeństwo
i tak nie lubi, daje rządowi więcej swobody
w innych kwestiach. Problemy pojawiają
się dopiero, kiedy sytuacja wymknie się
spod kontroli. Już dochodzi przecież do
ataków na Polaków i ich domostwa. 

Czy można myśleć wolniej?

Skoro ludzka irracjonalność ułatwia ma-
nipulacje i może prowadzić do brutalizacji
życia społecznego, to czy nie można jej
skutków jakoś pokojowo ograniczyć? Cóż,
jest to trudne. Choćby dlatego, że niełatwo
jest dokładnie określić kiedy i o czym po-
winniśmy myśleć głęboko i racjonalnie
a kiedy możemy zdać się na działanie
emocjonalne i instynktowne.

Natomiast pełna racjonalność byłaby
niepożądana. Przeciążałaby nasz umysł
i w efekcie prowadziła zapewne do jakieś
formy autyzmu. W swojej najnowszej
książce („Pułapki myślenia”), sędziwy już
Kahneman tłumaczy to zjawisko wystę-
powaniem w ludzkim umyśle dwóch sys-
temów. Jeden pomaga nam w podejmo-
waniu szybkich, codziennych decyzji,
a drugi: umożliwia rozwiązywanie za-
awansowanych problemów logicznych
i matematycznych. Nawet najwybitniejszy
matematyk nie byłby jednak w stanie
przeżyć samodzielnie jednego dnia, gdyby
we wszystkich sytuacjach stosował tylko

drugi system. Równocześnie jednak nie
znaczy to, że należy tak łatwo rozgrzeszać
wyborców popierających partie działające
wbrew ich interesom.

Ogólnie rzecz biorąc, największą chy-
ba przysługą jaką można oddać bliźnim,
jest więc właśnie sumienne namawianie
ich do aktywacji drugiego systemu my-
ślenia w naprawdę istotnej, a niezauwa-
żanej dotąd sprawie. To właśnie dlatego
Sokrates uważał, że zamiast na cykutę,
zasłużył na najwyższe honory, jakie tylko
Ateny mogłyby mu zaoferować. 

Dziś łatwo byłoby wobec bezsprzecz-
nych zdobyczy behawioralnej ekonomii
i politologii popaść w polityczny pesymizm.
Stan ten konserwatystom osładzałoby zaś
chyba tylko poczucie pewnej Schaden-
freude z tytułu tego, co Maciej Grutowski
nazwał swego czasu „upadkiem liberalnej
wizji człowieka”. Istotnie, w świetle naj-
nowszych badań nad ludzką naturą upada
ostatecznie wiara w fukuyamowski „koniec
historii”, czyli w świat szczęśliwych, ra-
cjonalnych, niezależnych i wzajemnie się
szanujących jednostek. 

Bardzo łatwo jest jednak od jednego
końca historii uciec w drugi i stwierdzić,
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że „jak powiadają amerykańscy naukowcy”
zmienić nie da się nic, zatem lepiej nawet
nie próbować. W polityce i gospodarce
elity powinny więc tylko manipulować
nieświadomymi masami i bez mrugnięcia
okiem żyrować wszelkie, nawet najbez-
czelniejsze posunięcia innych członków
grupy „wybranych”. 

Doszedłszy to tak skrajnych wniosków
należy przypomnieć sobie o trzech filarach
tradycyjnego pojmowania polityki, których
neobehawioryzm chyba jeszcze nie obalił.
Po pierwsze, niedoskonałość i groźba
upadku wszelkich wspólnot nie zwalnia
ich przywódców od odpowiedzialności za
los współobywateli. Po drugie, nawet,
jeśli racjonalny namysł nad polityką nie
jest dostępny dla mas, to w przypadku
węższych, aktywnych grup może on nadal
mieć bardzo pozytywny wpływ na całą
zbiorowość. Po trzecie wreszcie, nawet
jeśli ludzie na co dzień nie myślą o polityce
racjonalnie, to dowolne prawo konstytu-
cyjne musi z zasady zakładać, że przynaj-
mniej od czasu do czasu są do takiego
namysłu zdolni. I wcale nie chodzi tu
tylko o konstytucjonalizm demokratyczny,

ale w ogóle o wszelkie prawo, które opisuje
jakiekolwiek powinności władzy, a więc
nie sankcjonuje ani despotyzmu, ani anar-
chii. 

Trzecia droga

Gdyby bowiem irracjonalność ludu poli-
tycznego wziąć za absolutny pewnik, to
należałoby albo założyć, że władza z jakiś
powodów wie „lepiej”, a więc nie ma ża-
dnych zrozumiałych dla ludu norm co-
kolwiek jej narzucających. Albo też utrzy-
mywać, że władza (w końcu też składająca
się z ludzi) sama nie wie co czyni i można
spokojnie powrócić od przedpolitycznego
stanu plemiennej wojny wszystkich ze
wszystkimi. 

Obie ewentualności wydają się być
znacznie gorsze od szczypty hipokryzji
oraz odrobiny wiary w możliwość kształ-
towania racjonalnych i republikańskich
zarazem elit. Takie działania zaradczo-
wychowawcze najlepiej rozpocząć już
wśród ludzi młodych: przyszłych założycieli
nowych przedsiębiorstw, partii, ruchów
społecznych i mediów.
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Żyjemy w epoce pełzającej rewolucji, wy-
wracającej do góry nogami dotychczasowe
podstawy myślenia o gospodarce. Od cza-
sów Adama Smitha, czyli od XVIII wieku,
ekonomia opierała się na założeniu, że
człowiek jest racjonalny. Suma rozumnych
decyzji przedsiębiorców i konsumentów
składać się miała z kolei na racjonalność
rynku. Stąd i metafora „niewidzialnej
ręki”, sprawiającej jakoby, że – złożona
z decyzji zmierzających do maksymalizacji
korzyści własnej jednostek – gospodarka
sama świetnie się reguluje.

Tymczasem rozwijana stopniowo od
połowy ubiegłego wieku ekonomia beha-
wioralna obraca te założenia w niwecz.
Pokazując, jak niezrozumiałe i nieracjo-
nalne są decyzje rzeczywistych ludzi z per-
spektywy ideału homo oeconomicus, „czło-
wieka gospodarującego”.

Mądre bzdury

Według ekonomii klasycznej ludzie dążą
do maksymalizacji zysku (jako przedsię-
biorcy) i oczekiwanej użyteczności (jako

konsumenci). Aby ów cel osiągnąć, zbierają
wszelkie dostępne informacje na temat
możliwych wariantów postępowania, a na-
stępnie, w oparciu o dane wyjściowe i ra-
chunek prawdopodobieństwa, kalkulują
korzyści (lub straty) płynące z każdego
z nich, by w finale wybrać najlepszy. 

Posłużmy się przykładem. Chcąc ku-
pić coś do pisania, nie idziemy do sklepu
i nie mówimy po prostu „poproszę dłu-
gopis”. To byłaby lekkomyślność niegodna
„człowieka gospodarującego”. Zwiedzamy
więc (realnie lub wirtualnie) największą
możliwą liczbę sklepów, porównując ceny
i jakość długopisów. Po dokładnej analizie
komparatystycznej poszczególnych pro-
duktów w oparciu o obie dane, optymali-
zujemy wybór, by następnie udać się do
najlepszego z możliwych sklepów, i –
w tryumfalnym poczuciu należycie prze-
bytego procesu decyzyjnego – rzec: „po-
proszę ten długopis”.

Absurd? Niewątpliwie. Gdybyśmy
tak podejmowali każdą gospodarczą de-
cyzję, nie starczyłoby nam czasu na resztę
życia, o starganej psychice nie wspomi-

BartłoMiej radZiejewsKi
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Będąca filarem współczesnej ekonomii wizja człowieka jawi się jako wręcz
idiotyczna. Była jednak bardzo długo podstawą analiz gospodarczych. Co
gorsza, jest nią w dużym stopniu nadal

Zatrzymana rewolucja



nając. Jednak takie właśnie myślenie przy-
pisywała człowiekowi klasyczna i neokla-
syczna ekonomia. 

Przykład pisaka może wydawać się
trywialny. Ale ekonomia behawioralna
dowiodła na licznych eksperymentach
i przykładach, że również przy poważnych
zakupach (w tym domów czy samocho-
dów) oraz inwestycjach, bardzo często
zadowalamy się wyborem „pierwszym
dobrym”, a nie – optymalnym. Bo inaczej
niż w wydumanych koncepcjach, w życiu
nieustannie potykamy się o niedobór in-
formacji i brak czasu. Ten ostatni wzmac-
nia presja konkurencji, która, podczas
gdy my racjonalnie kalkulujemy warianty,
działa. W pewnym momencie, zwykle dłu-
go przed tym, nim uda nam się zebrać
pełne dane i je drobiazgowo przeanalizo-
wać, czas na podjęcie decyzji się kończy,
i jej brak okazuje się być decyzją niedzia-
łania, często fatalną.

Dla przykładu, wieloletni szef jednej
z największej firm świata General Electric,
uznawany za jednego z najwybitniejszych
menedżerów John F. Welch mówi, że
kluczowe decyzje podejmował „wyłącznie
na wyczucie”. Ani on, ani miliony mających
podobne doświadczenia przedsiębiorców
i kierowników, nie postępują tak z braku
rozumu, tylko z powodu nieodłącznego
od trudu zarządzania niedoboru czasu
i informacji. Ten ostatni dobrze podsu-

mował John Keynes: „nasza wiedza po-
zwalająca oszacować dochody w ciągu
dziesięciu lat, niezależnie czy chodzi o ko-
lej, kopalnię miedzi, fabrykę tkanin, do-
brodziejstwo opatentowanego farmaceu-
tyku, liniowiec atlantycki, kamienicę
w centrum Londynu, czy cokolwiek innego,
ma w zasadzie znikome podstawy, albo
wręcz nie ma ich wcale”.

Kto tu jest nieracjonalny?

Jeśli dodać do tego ogromne, wykazane
w badaniach behawioralnych znaczenie
poczucia sprawiedliwości, sprawiającego
na przykład, że ludzie chętnie zgodzą się
na niższe wynagrodzenie, jeśli będą mieli
poczucie, że jest uczciwe w porównaniu
do zarobków innych, czy kapitalną rolę
przekazywanych z ust do ust opowieści
(w tym plotek i nieprawd), „nakręcających”
nastroje naprzemiennie w stronę prze-
sadnego optymizmu i pesymizmu – otrzy-
mamy obraz człowieka i gospodarki nie-
mający wiele wspólnego ze standardową
ekonomią.

Dlatego też ta ostatnia notorycznie
okazuje się niezdolna do przewidywania
i rozumienia kryzysów gospodarczych,
nawet po szkodzie przedstawiając naj-
częściej wyjaśnienia płaskie, nieprzeko-
nujące i niewiele uczące. Tymczasem
u źródeł krachu leży zwykle – dowodzą
behawioraliści – nadmierne zaufanie,
przechodzące następnie w paniczną wy-
przedaż. Nie znaczy to, że jest to jedyna
przyczyna, ale, tylko i aż, jedna z istotnych,
zupełnie przez klasyczną teorię pomija-
na.

Ustalenia ekonomii behawioralnej
odczytywane są zwykle z pełnym rozcza-
rowania protekcjonalizmem, jako argu-
menty za irracjonalnością „zwykłych ludzi”.
To jednak tylko część prawdy. W jednym
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ze swoich pomysłowych eksperymentów,
Daniel Kahneman i Amos Tversky kazali
badanym wybierać między dochodem
w wysokości czterech tysięcy dolarów,
którego prawdopodobieństwo uzyskania
wynosiło 80 proc., a stuprocentowo pew-
nym zarobkiem w wysokości 3 tysięcy
dolarów. Zatem w pierwszym przypadku
zysk wynosił 3,2 tys. USD (4 000 x 0,80
= 3 200), a w drugim: 3 tys. Fakt, że
miażdżąca większość poddanych analizie
osób wybrała opcję drugą wstrząsnął świa-
tową ekonomią, przekonaną, że powodo-
wani motywem maksymalizacji zysku lu-
dzie powinni wybrać wariant pierwszą.

Tylko kto tu jest nieracjonalny? Czy
dla niewiele wyższej sumy warto ryzyko-
wać utratę pewnego zysku? W rzeczy sa-
mej, w tym przypadku to większość „zwy-
kłych ludzi” postąpiła rozumnie, wbrew
przypisywanym im przez ekonomistów
motywom. Nowoczesność przyniosła ze
sobą wielką afirmację i promocję podej-
mowania ryzyka. Niewątpliwie rozpo-
wszechnienie takiej skłonności napędza
summa summarum gospodarkę. Promo-
wanie jej było i jest więc w pełni racjonalne
z punktu widzenia systemu kapitalistycz-
nego. Ale to jeszcze nie znaczy, że jest ra-
cjonalne zawsze, wszędzie i dla każdego. 

W perspektywie historycznej nie od
rzeczy będzie tu przywołać słowa Petera
Sloterdijka, który przypomniał, że wy-
niesiona przez nowoczesność na piedestał
Fortuna, uosobienie ryzyka i szansy, w sta-
rożytnym Rzymie „była przede wszystkim
boginią niewolników i bezrobotnego pleb-
su, całkowicie zdanych na przypadkowe
datki i kaprysy szczodrości bogaczy”.

Zatem rewolucja behawioralna w eko-
nomii ma nie dwa, a co najmniej trzy wy-
miary. Po pierwsze, pokazuje, że ludzie
nie zawsze kierują się maksymalizacją
zysku, biorąc pod uwagę także wartości

moralne, estetyczne czy emocjonalne. Po
drugie, dowodzi człowieczej skłonności
do ulegania rozmaitym złudzeniom,
uproszczeniom, lenistwu umysłowemu
i błędom w obliczeniach. Ale też, po
trzecie, odsłania wąskie i błędne rozu-
mienie racjonalności przez klasyczną eko-
nomię, ochoczo projektującą teoretyczne
wykwity na żyjących swoim życiem ludzi. 

Wizja człowieka kierującego się, z jed-
nej strony, wyłącznym motywem zysku,
z drugiej zaś kalkulującego decyzje niczym
komputer  jest więc wizją urojoną. Opisuje
może cyborga, ale z pewnością nie homo
sapiens. Tak jaskrawo kontrastuje z po-
siłkującym się elementarną empirią życia
zdrowym rozsądkiem, że jawi się jako
wręcz idiotyczna. Była jednak bardzo
długo podstawą analiz gospodarczych. Co
gorsza, jest nią w dużym stopniu nadal,
mimo tego, że główny nurt teoretyków
i praktyków ekonomii docenił ustalenia
behawioralizmu. 

Przykładem tego – i dowodem, że
powyższe nie jest oderwanym od życia
mędrkowaniem – jest tzw. metoda VaR
(Value at Risk): szczytowe osiągnięcie
ekonomii finansowej, służące za podsta-
wowe narzędzie oceny ryzyka na Wall
Street i innych wielkich giełdach. Inte-
grując błędne, wielokrotnie obalone kon-
cepcje „efektywnych rynków” i „normal-
nego rozkładu ryzyka”, jest widocznym
znakiem, że „idee mają konsekwencje”.
A konkretnie: że brzemienna w skutki
jest wizja człowieka wywodząca się z kla-
sycznej ekonomii. Stosowana w postaci
metody VaR na rynkach finansowych, za-
kłada ich pełną racjonalność i pozwala
im, mimo całego bagażu obecnego kryzysu
gospodarczego, kwitnąć dalej. Jest to
kwitnienie bańki spekulacyjnej, która raz
już pękła. Centralnie wspieranej dodru-
kiem pieniądza i uporczywie bronionej
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przed ograniczeniem oszukańczych spe-
kulacji, dokonywanych za pomocą poza-
bilansowych instrumentów pochodnych.
Wszystko – o ironio – pod hasłami „wol-
nego rynku”. 

Fatalne zerwanie

Jak mogło do tego dojść? Jak tak jaskrawo
błędna, „cyborgiczna” wizja człowieka
mogła zdominować globalną ekonomię?
I jak może być utrzymywana, mimo jej
naukowego obalenia? 

Trudno byłoby to sobie wyobrazić
bez odejścia od klasycznej filozofii. Za-
kładała ona daleko idący sceptycyzm co
do ludzkiej racjonalności. Wprawdzie już
starożytni Grecy dostrzegli fundamentalne
znaczenie rozumu i sformułowali postulat,
aby kierował on „niższymi częściami du-
szy” i całą zbiorowością. Jednak zarazem
dostrzegali, jak trudne, wymagające nieu-
stannego, trwającego całe życie treningu,
do którego tylko nieliczni mieli odpo-
wiednie warunki, jest to zadanie. Dlatego
starożytni sądzili, że jest to ścieżka do-
stępna dla wąskiej mniejszości, arystokracji
ducha. I tak nieustannie narażonej na
zbaczanie z drogi rozumu ze względu na,
targające każdym z jej przedstawicieli,
tak ludzkie namiętności i ambicje. 

Z tą tradycją zerwało oświecenie, wy-
znające wizję człowieka jako „czystej kar-
ty”, którą można dowolnie zapisać. Dla-
czego nie zapisać jej racjonalizmem, w każ-
dym przypadku? Filozofowie oświecenia
nie mieli wiedzy behawioralnej, która
mamy dziś. Ale też nie wykazali należytego
szacunku dla filozofii klasycznej, która tę
wiedzę antycypowała – w pewnym stopniu
i na ogólnym poziomie – dzięki prawid-
łowej dedukcji. 

Nie miejsce tu wchodzić w szczegóły
tego procesu. Dość stwierdzić, że tradycja

arystotelesowsko-tomistyczna została za-
negowana i zmarginalizowana. Jej miejsce
zajęła oświeceniowa utopia społeczeństwa
racjonalnych („cyborgicznie”) jednostek.

Pycha królowej

W tym kontekście kulturowym pojawiła
się inna potężna przyczyna: detronizacja
filozofii przez ekonomię. Wspierana his-
torycznym sukcesem kapitalizmu i kry-
zysem humanistyki, wyrosła ta ostatnia
na niekoronowaną królową nauk, dostar-
czającą wiedzy najpewniejszej i najbardziej
użytecznej w nowym, „podbitym przez
pieniądz” (jak to określił Andrzej Maśnica)
świecie. 

Pod koniec pierwszej połowy XX wie-
ku ekonomiści zaczęli popadać w pychę.
W 1947 roku ukazała się bardzo wpływowa
książka Paula Samuelsona „Foundations
od Economic Analysis”, tworząca i pro-
pagująca fikcję ekonomii jako nauki ścisłej.
Jej przedstawiciele zaczęli żywić ambicje
– i składać obietnice – niwelacji cyklu
koniunkturalnego, a nawet eliminacji kry-
zysów gospodarczych. Coraz bardziej lek-
ceważyli przy tym filozofię i inne niż eko-
nomia nauki społeczne, jako rzekomo
drugorzędne i pełne nierozstrzygalnych
spekulacji. W najmniejszym stopniu nie
przeszkadzał im w tym ani fakt, że w swojej
pysze i pogardzie oparli się na wyjątkowo
głupim systemie filozoficznym, jakim była
oświeceniowa utopia racjonalistyczna, ani
to, że fizyka, z którą się wówczas zaprzy-
jaźniali i do której starali się swoją dzie-
dzinę upodobnić, zwracała się właśnie
w stronę teorii niepewności. 

Za przykład tej pełnej ignorancji py-
chy może służyć ogłoszenie przez Miltona
Friedmana, że tak zwana iluzja pieniądza
nie istnieje. W czym rzecz? Nestor mo-
netaryzmu stwierdził, że podejmując de-
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cyzje gospodarcze, ludzie uwzględniają
zmiany wartości pieniądza. Negocjując
płace, kupując i inwestując, nie kierują
się więc wartościami nominalnymi, lecz
realnymi. Nie dają się zatem oszukać in-
flacji, bo wiedzą o tej, która była, i potrafią
oszacować tę, która będzie, a efekty obli-
czeń przekładają na żądania płacowe.

Nic to, że Friedman nie przedstawił
na tę tezę, obalającą rzekomo wcześniejszą
wiedzę uznaną za pewną, żadnych prak-
tycznych dowodów. Nic to, że istnieje
wiele dowodów przeciwko niej (na przy-
kład badania Christofidesa i Penga nad
kanadyjskimi umowami związkowymi,
z których wynika, że w ciągu 25 lat zaled-
wie 19 proc. tych umów zawierało klauzulę
o indeksacji płac). Noblista wstrzelił się
ze swoim twierdzeniem, powiązanym
z koncepcją naturalnej stopy bezrobocia,
w zapotrzebowanie na wyjaśnienie feno-
menu jednoczesnej inflacji i bezrobocia,
wobec którego dominujący dotąd keyne-

sism był bezradny. I przekonał do niego
świat ekonomii.

Oczywiście nie byłoby to możliwe
bez wiary w postoświeceniowy zabobon
o ludzkiej racjonalności. Tak samo nie
byłoby bez tego możliwe inne, równie zu-
chwałe i głupie twierdzenie Friedmana,
że optymalną politykę monetarną mógłby
prowadzić odpowiednio zaprogramowany
komputer. 

Tak naprawdę, zarówno klasycy no-
woczesnej ekonomii, w tym Adam Smith
czy Jeremy Bentham, jak i Keynes,
uwzględniali moralne i psychologiczne
motywy decyzji gospodarczych. Jednak
robili to w zbyt małym stopniu, a ich naj-
ważniejsze idee dały podstawy do ich póź-
niejszego zanegowania. W drugiej połowie
XX w. ekonomia neoklasyczna, a w ślad
za nią (o ironio) neokeynesism, dopro-
wadziły fantom „człowieka gospodarują-
cego” do skrajności, do postaci czystej. 

Tak oto uwikłanie w postoświece-
niowy kontekst myślowy w połączeniu
z pychą sprowadziło światową ekonomię
na manowce, skutkując wielobilionowymi
stratami tylko przy ostatnim kryzysie.

„Rewolucjonista? 
Prosimy do gabinetu”

Dlaczego jednak, mimo intelektualnych
ciosów w serce ze strony ekonomii beha-
wioralnej, metoda VaR jest nadal stoso-
wana na rynkach finansowych, a rządy
i banki centralne wciąż posługują się oba-
lonymi koncepcjami monetarystycznymi
i keynesistowskimi? Jak to ujął na przy-
kładzie Ameryki James Rickards, „zarówno
Waszyngton, jak i Wall Street mają interes
w podtrzymywaniu błędnych modeli
z przeszłości. Dla Waszyngtonu keynesizm
jest uzasadnieniem zwiększania wydatków,
a monetaryzm wymówką pozwalającą
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wzmacniać władzę Rezerwy Federalnej.
Dla Wall Street teorie ekonomii finansowej
stanowią przykrywkę dla nieustannego
zwiększania dźwigni oraz stosowania oszu-
kańczych praktyk sprzedaży pozabilan-
sowych instrumentów pochodnych”.

Jednak pasożytowanie elit politycz-
no-gospodarczych na krótkofalowych,
centralnie pompowanych zyskach, jest
tylko częścią wyjaśnienia. Problem tkwi
również w tym, że główni przedstawiciele
ekonomii behawioralnej zatrzymali się
w pół drogi: zamiast konsekwentnie obalać
kolejne intelektualne i instytucjonalne
inkarnacje mitu o racjonalności rynku,
poprzestali na ogólnikach i drugorzędnych
szczegółach. Czy nie dlatego, że w mię-
dzyczasie zaczęli pracować dla finansjery
i rządów, które przed chwilą tak krytyko-
wali?

Przykładów jest wiele. Robert Thaler
i Cass Sunstein, autorzy słynnej książki
o behawioralnych „kuksańcach” („Nudge:
Improving Decisions about Health, Wealth
and Happiness”), znaleźli się w ekipie
Baracka Obamy. Thaler doradza też bry-
tyjskiemu premierowi Dawidowi Came-
ronowi, a wraz z innym ekonomistą tego
nurtu, Russelem Fullerem, prowadzi fun-
dusz inwestycyjny. Profesor Uniwersytetu
Columbia Kent Daniel pracował swego
czasu w Goldman Sachs, doradza Kepos
Capital i Allianz Global Investors. I tak
dalej, i tym podobne. 

Żadna z tych instytucji nie jest rzecz
jasna zainteresowana ujawnieniem do-
tychczasowych błędów i patologii u siebie,
ani walką z mitem o racjonalności rynku.
Wszystkie są natomiast chętne do wyko-
rzystania ekonomii behawioralnej dla ma-
nipulowania konsumentami w celu zwięk-
szenia zysków. Liczne zdobycze tej dys-
cypliny pomagają ustalić najwyższe z moż-
liwych cen, jakie konsumenci są skłonni

zapłacić za produkty, sprawniej ściągać
należności od dłużników, czy motywować
pracowników obniżkami, zamiast pod-
wyżkami płac. Lista usprawnień jest długa.
Korporacje stosują je od lat, a po wdarciu
się ekonomii behawioralnej do głównego
nurtu, zainwestowały w nie znacznie
więcej. 

Kwintesencją kierunku, w którym
zmierza gospodarczy behawioralizm, jest
koncepcja „libertariańskiego paternaliz-
mu” Thalera i Sunsteina. Zakłada ona
wolność wyboru stymulowaną przez „ku-
ksańce”, czyli behawioralne sugestie, po-
magające, „przestawić nieuważnego kon-
sumenta na tory prowadzące do dobrego
wyboru”, wedle określenia Davida Thes-
mara i Augustina Landiera. Towary w skle-
pie można przecież ustawić tak, żeby
ludzie częściej kupowali zdrową żywność.
A wybór systemu emerytalnego zapro-
jektować w taki sposób, żeby skłonić oby-
wateli do wyboru tego, co dla nich lepsze,
zamiast równoprawnego przedstawienia
opcji, grożącego przecież, że mogą wybrać
to, co tylko im się wydaje, że jest dla nich
optymalne. Domyślne przypisanie przy-
szłych emerytów do ZUS-u przez rząd
Donalda Tuska było właśnie tego typu
„kuksańcem”, wykorzystującym zdiagno-
zowaną eksperymentalnie skłonność ludzi
do pozostawania przy odgórnie przypo-
rządkowanej im opcji (co mówię z pozycji
radykalnego krytyka OFE).  

W pół drogi

Tylko kto ma określać, co jest dla zwykłego
człowieka dobre, a co złe? I jakie mamy
gwarancje, że technokratycznie sformu-
łowany interes ogółu nie będzie zasłoną
dymną dla realizacji partykularnych celów
zwyrodniałych elit? Światem rządzą dziś
co do zasady konglomeraty interesów fi-
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nansjery i sektorów publicznych. Ich
przedstawiciele wielokrotnie pokazali swój
egoizm i skłonności do pasożytowania na
reszcie społeczeństwa.  Nie tylko nie mamy
więc żadnych gwarancji, że ich „kuksańce”
będą przyjazne, ale przeciwnie: mocne
podstawy do podejrzeń, że posłużą przede
wszystkim manipulowaniu nami dla ich
zysku. 

Społeczeństwa mające elity o skłon-
nościach pasożytniczych potrzebują szcze-

gólnie dwóch rzeczy. Instytucji powścią-
gających apetyty drapieżników i kontrelit,
zdolnych i skłonnych do nieustannego
patrzenia tym pierwszym na ręce. Eko-
nomia behawioralna miała potencjał stwo-
rzyć jedne i drugie. Zatrzymała się jednak
w pół drogi, po czym jej prominentni
przedstawiciele przeszli na „ciemną stronę
Mocy”. 

Rewolucja została zatrzymana. Są
chętni do jej dokończenia?
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Używa pan w książce „Prawy Umysł”
metafory słonia i jeźdźca, twierdząc,
że kieruje nami intuicja, czyli słoń,
a dopiero potem włącza się rozumo-
wanie, czyli jeździec. Czy to oznacza,
że jesteśmy o wiele mniej racjonalni
niż nam się wydaje?

Jeździec to obszar mózgu, który myśli
słowami, który wykonuje rozumowanie
i pracuje krok po kroku – podczas gdy
słoń to te wszystkie równoległe procesy,
które dzieją się w ułamku sekundy. To,
co odkryłem w moich badaniach, to to,
że słoń jest szybszy i silniejszy od jeźdźca.
I gdy chce gdzieś się udać, jeździec nie
jest na tyle silny, by się przeciwstawić.
To słoń prowadzi jeźdźca. 

Kierują więc nami głównie emocje.
Racjonalność włącza się dopiero później.
Nasze myślenie nie jest oparte na logice.
Jest tyle narracji, które da się obronić,
bo zgadzają się z faktami. Nie fakty decy-
dują więc o tym, która przyjmujemy za
swoją, ale emocje. Jeśli żyjemy w czasach

intensywnego, emocjonalnie naznaczonego
konfliktu politycznego, te emocje zostają
z nami przez resztę życia. I mają wpływ
na to jak myślimy i jakie polityczne opcje
czy narracje wybieramy. 

Istnieją jednak ludzie, i nie jest ich
wcale tak mało, którzy w ciągu swojego
życia radykalnie zmienili poglądy. Jak
to – w świetle pana teorii – możliwe?

Wielu ludzi nie wie jakie ma poglądy,
albo wcześnie wybrało poglądy niepasujące
do nich. To się uwidacznia szczególnie
gdy trafiają na uniwersytet. Uczyłem przez
jakiś czas na jednym z uniwersytetów
w Wirginii. Wielu studentów pochodziło
z wiejskich części stanu i miało konser-
watywne, chrześcijańskie poglądy. Ale ich
temperament był zupełnie inny. Gdy tra-
fiali na uczelnię natychmiast porzucali
swoje dotychczasowe idee, tożsamość –
i wybierali nowe. 

Wiele osób ma takie a nie inne po-
glądy wskutek presji otoczenia, ale nie

joNathaN haidt
psycholog społeczny, 
autor książki „Prawy umysł”

Jest tyle narracji, które da się obronić w oparciu o fakty. Nie fakty decydują
więc o tym, którą przyjmujemy za swoją, ale emocje

słoń prowadzi jeźdźca

Z prof. jonathanem haidtem 
rozmawia aleksandra rybińska



pasują one do nich, więc w pewnym mo-
mencie z nich rezygnują. Innych zmieniają
doświadczenia życiowe. Kiedy ktoś zakłada
własną firmę, staje się bardziej konser-
watywny. Kiedy rodzą mu się dzieci, także.
Gdy ludzie dużo podróżują, zazwyczaj
staja się bardziej liberalni. Niektórzy zno-
wu są bardzo podatni na silne ideologie.
Przyswajają je do tego stopnia, że po-
rządkują one wszystko w co wierzą. Wielu,
którzy w młodości byli komunistami czy
socjalistami i podchodziło do tych ideologii
z wielką pasją, z czasem traciło złudzenia
i stawało się nagle prawicowcami. Ci
ludzie są nie tyle zdeterminowani własnym
temperamentem, co potrzebą posiadania
ideologii, silnego systemu przekonań.
W pewnym momencie mogą po prostu
zamienić jeden na drugi.

A pan jest lewicowy czy prawicowy?

Zanim zacząłem zajmować się polityką,
byłem klasycznym lewicowcem, takim
rozporkowym. To był okres prezydentury
George’a W. Busha i zastanawiałem się,
jak pomóc Demokratom zwyciężyć i prze-
gonić „twardogłowych Republikanów”.
Jednak gdy wgłębiłem się w argumenty
obu stron sceny politycznej, doszedłem
do wniosku, że wszyscy mają trochę racji.
A poglądy konserwatystów na różne spra-
wy są bardzo sensowne. Czasami nawet
bardziej sensowne niż poglądy lewicy. To
wyjście poza własne schematy myślowe
było dla mnie bardzo ekscytujące. 

Pisząc książkę „Prawy umysł” stara-
łem się zrozumieć wszystkich. Mój mózg
działał wcześniej w pewnej ograniczonej
przestrzeni, której granice wyznaczały
moje lewicowe poglądy. Wyjście poza tę
przestrzeń było bardzo wyzwalające. Dziś
jestem w stanie racjonalnie dostrzec racje
obu stron. A mogło się to wydawać nie-

możliwe. Urodziłem się w zsekularyzo-
wanej żydowskiej rodzinie w Nowym Jor-
ku, nie miałem więc żadnych podstaw do
zrozumienia choćby religijnych konser-
watystów.

Czyli: jeśli rodzimy się w określonej
rodzinie, otoczeniu, w którym panują
takie a nie inne poglądy, to są małe
szanse na to, byśmy kiedykolwiek my-
śleli inaczej? A gdzie wolna wola?

Ewolucja, czyli selekcja naturalna,
ukształtowała nasze ciała. I pytanie brzmi:
czy ukształtowała także nasze zachowanie?
Wydaje mi się, że tak. Ale wciąż pozostaje
pewna przestrzeń dla wolnej woli. Dla
Boga, wiary i osobistej odpowiedzialności. 

Jednak różnimy się znacząco od zwie-
rząt. Posiadamy świadomość. Mój pies
czasami wykazywał ludzkie zachowa-
nia, by potem gonić za własnym ogo-
nem, bo nie wiedział, że to jego ogon…

Oczywiście. Ewolucja uformowała
nasze zachowanie i dużą część naszej mo-
ralności. Kiedy się jednak doda do tego
świadomość i zdolność regulowania życia
społecznego poprzez moralne zasady, do
czego zwierzęta nie są zdolne – jesteśmy
zupełnie odmiennym gatunkiem.

No dobrze, przejdźmy do sedna sprawy.
Mam konserwatywne poglądy. Kogo
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wciąż pozostaje pewna

przestrzeń dla wolnej woli.

dla Boga, wiary i osobistej

odpowiedzialności



mam za to winić: ewolucję, rodziców,
szkołę? A może media?

Gdyby miała pani identycznego bliź-
niaka, to byłby ogromne szanse na to, że
on również byłby konserwatystą. To naj-
bardziej niesamowite i ekscytujące od-
krycie w psychologii na przestrzeni ostat-
nich 50 lat: każda cecha psychologiczna
jest dziedziczna w stopniu 0.3 do 0.7.
Czyli gdyby miała pani identycznego bliź-
niaka, wiedziałbym jaki miałby choćby
kolor oczu. 100 proc. zgodności. 

Nie miałbym natomiast aż takiej pew-
ności co do jego poglądów politycznych.
Ale gdybym miał zgadywać, powiedział-
bym, że byłyby identyczne. Dziedziczymy
geny po naszych rodzicach, geny zawie-
rające instrukcje dla naszego mózgu. Nie-
które mózgi lubią porządek, przewidy-
walność. Są bardziej odpowiedzialne. Ci
ludzie nie musza zostać konserwatystami,
ale szanse, że nimi zostaną, są większe.
Pociągają ich określeni ludzie, określone
idee. Bardziej niż inne. 

Inne mózgi są stworzone do tego, by
szukać różnorodności, są mniej odpowie-
dzialne. Ci ludzie, gdy widza artystów,
hippisów i słyszą o „obalaniu tradycji” –
są podekscytowani. Nie jestem w stanie
powiedzieć dlaczego pani jest konserwa-
tystką, ale przypuszczam, że pani tempe-
rament panią do tego predysponuje. Więk-
szość z tego, co dzieje się w naszym mózgu,
jest automatyczne. Za prawie wszystko
odpowiada tam podświadomość, do której
nie mamy dostępu. 

Czy wszystkie poglądy się równoważą?
Bo sądząc po tym co pan mówi są to
nieuniknione ekspresje z góry okre-
ślonych ludzkich temperamentów.
Trudno kogoś winić za coś, skoro ina-
czej nie potrafi…

Nie jestem relatywistą. To skompli-
kowana sprawa, ale jestem pluralistą.
Jest więcej niż jeden sposób na zorgani-
zowanie społeczeństwa, jest więcej niż
jedna odpowiedź na zasadnicze pytania.
Równocześnie jednak: jest wiele złych
odpowiedzi. Wiemy, że komunizm jest
zły. Ma sens w ramach rodziny – każdemu
według możliwości i potrzeb. Narodu nie
da się jednak zorganizować według tej
zasady. Chyba że za pomocą siły. 

Z drugiej strony są społeczeństwa
pluralistyczne, które dobrze funkcjonują,
jak i kraje, w których nie ma demokracji
w sensie liberalnym, jak choćby Singapur.
I które również prosperują. Jest wiele
sposobów na zorganizowanie społeczeń-
stwa.

Na Zachodzie uważa się jednak po-
tocznie, że liberalny model demokracji
jest uniwersalny i wszyscy powinni
go przyjąć. Mamy wręcz tendencje do
tego, by narzucać go innym, również
tam, gdzie jest kulturowo obcy. Nie
przewyższamy moralnie Chińczyków?

Do tej kwestii można podejść dwojako.
Musimy być bardziej skromni co do na-
rzucania naszych poglądów innym, bo
zazwyczaj przeceniamy swoje racje. Widać
to po klęsce USA w Iraku. Jednocześnie,
biorąc pod uwagę naturę władzy poli-
tycznej i fakt, że polityczni przywódcy
często używają jej do tego, by zabijać czy
więzić przeciwników, zastraszać dysyden-
tów, nie możemy też przymykać na to
oczu. Chiny może kiedyś będą krajem,
w którym wprawdzie nie będzie demo-
kracji w sensie liberalnym, ale w którym
będzie się traktowało ludzi godnie. Na
razie Chiny jeszcze tam nie dotarły. Ani
Rosja, która zresztą zawsze była pod tym
względem koszmarem.
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Przez Zachód także przechodzą silne
podziały i toczy się bitwa o moralne
racje. O aborcję, homoseksualistów,
gender. Jedni chcą zmieniać cywiliza-
cję, drudzy – zatrzymać zmiany. Dla-
czego polaryzacja wokół tych kwestii
jest tak silna? 

W demokracji nie chodzi o to, by znaleźć
konsensus, tylko by móc żyć razem, choć
się ze sobą nie zgadzamy. Są takie tematy
jak aborcja, co do których prawdopodobnie
nigdy nie osiągniemy zgody. W jednym
z badań, które przeprowadziłem na uni-
wersytecie, daliśmy ludziom cały szereg
pytań na te tematy. Dotyczących eutanazji,
małżeństw homoseksualnych, aborcji i ca-
łej reszty. I daliśmy im także do wypeł-
nienia naszą ankietę o pięciu głównych
moralnych podstawach. 

Najpierw przejrzeliśmy odpowiedzi
na test o moralnych podstawach i próbo-
waliśmy w oparciu o jego wyniki przewi-
dzieć, jak ci ludzie ustosunkują się do
spornych kwestii moralnych w drugiej
ankiecie. Jedno z pytań dotyczyło palenia
flagi: czy jest ono akceptowalne jako
forma protestu. Ludzie, którzy mieli wysoki
wynik w kategorii „lojalności grupowej”
w większości uważali, że to nie jest w po-
rządku. Byli oni także silnie przywiązani
do idei „świętości”. Na jej podstawie od-
rzucali także aborcję. Nie chodziło tu fi-
zyczną krzywdę, tylko właśnie o świętość. 

Ludzie o lewicowych poglądach za-
zwyczaj sytuują się o wiele niżej na skali,
jeśli chodzi o świętość. Im aborcja prze-
szkadzałaby tylko wtedy, gdyby okazało
się, że płód odczuwa ból. Bitwa wokół
wszystkich tych spornych kwestii moral-
nych dotyczy więc jednego zagadnienia:
czy świętość istnieje. Lewicowcy mają
tendencje by sądzić, że jedyne co się liczy
– to ludzkie doświadczenie. Na prawicy

panuje zaś przekonanie, że są pewne rze-
czy, których nie powinniśmy robić, nawet
jeśli możemy. Ponieważ godzą one w ludz-
ką godność. 

Tych dwóch perspektyw nie da się
ze sobą pogodzić. I taka jest w sumie de-
finicja podziału na prawicę i lewicę. Pra-
wica chce zachowywać, a lewica – zmie-
niać. Pierwsza nienawidzi więc drugiej,
widząc w niej źródło śmiertelnych zagro-
żeń. Sam byłem w młodości raczej po
stronie lewicy, ale z czasem doszedłem
do wniosku, że mądrość jest także po
stronie prawicy. Teraz nie jestem po
żadnej ze stron.

To dość niekomfortowa pozycja, sie-
dzieć okrakiem na płocie…

Wręcz przeciwnie. Kiedy byłem młody,
ciągle byłem zły. Denerwowałem się czy-
tając gazetę. Dziś traktuje politykę inaczej.
Stała się dla mnie przedmiotem badań.
Czytam dużo publicystyki konserwatywnej,
nawet libertariańskiej, bo zawsze znajduję
tam nowe idee. Początkowo było to trochę
przerażające, bo bałem się, że ludzie będą
mnie nienawidzić. Ale okazało się, że
wszyscy mnie lubią. Często mówią: „przy-
najmniej nie jest jednym z nich!” Należy
też zaznaczyć, że jesteśmy w stanie dojść
do porozumienia wokół większości za-
sadniczych kwestii, że nie wolno zabijać
i tak dalej. Na Zachodzie jest coraz mniej
przemocy, co daje nadzieję na przyszłość. 
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Za prawie wszystko, co się

dzieje w naszym mózgu,

odpowiada podświadomość,

do której nie mamy dostępu



Tyle tylko, że wiele z tych rozwiązań,
choćby aborcja, są narzucane inaczej
myślącym poprzez zmiany prawa. Mu-
szą je akceptować, czy chcą czy nie…

Owszem. I im więcej dziedzin jest uregu-
lowanych prawnie tym mniej opcji po-
zostających do wyboru. Główny spór po-
lityczny może dotyczyć, tak jak obecnie
w USA, kwestii, czy podatek powinien
wynosić 39 czy 36 proc. Podział jest sztyw-
ny. Można to wręcz nazwać paraliżem.
I w ciągu następnych pięciu lat to się
jeszcze pogorszy. Następne generacje do-
rosną czując wstręt do polityki i mogą
próbować rozwiązywać problemy poza
systemem politycznym. 

Moja generacja ma obsesję na punkcie
rządu federalnego. Co może zrobić, dla-
czego tego nie robi? Natomiast młodzi
wierzą, że rząd federalny nic nie może
zrobić i to w nich nadzieja. W Polsce, za-
uważyłem, bitwa toczy się wciąż o pod-
stawowe kwestie, jak choćby rola kościoła.
W USA wszystkie te spory już dawno zos-
tały zażegnane. W każdym razie w społe-
czeństwie. Bo oczywiście nie ma żadnej
zgody co do czegokolwiek między partiami
politycznymi. Kiedyś nasza wojna kultu-
rowa wyglądała tak jak obecnie w Polsce:
świecka lewica kontra religijna prawica.
O małżeństwa homoseksualne, modlitwy
w szkołach, aborcję. W 2009 roku, gdy
powstała libertariańska Tea Party, prawica
musiała sobie darować aborcję i inne mo-
ralne krucjaty po to, żeby się rozpaść. Bo
libertarianom nie przeszkadza ani jedno,
ani drugie. Obrali więc sobie innego wspól-
nego wroga: państwo opiekuńcze.

Jak kształtują się poglądy moralne?
Zazwyczaj łączymy je z wiarą, z religią.
Czy tak rzeczywiście jest?

Religia odgrywa pewną rolę, ale ważniejsze
jest to, jak zarabiamy na życie. Natura
pracy determinuje zarówno religię, jak
i moralność. Kultury, gdzie uprawia się
ryż różnią się od kultur, gdzie pasie się
bydło. Pasienie bydła wymaga ogromnej
dawki machizmu. Mężczyźni muszą być
bardzo twardzi. Te kultury cechuje wyższy
poziom przemocy i głębsze różnice między
płciami. 

Uprawianie ryżu wymaga zaś współ-
pracy setek ludzi. Tego rodzaju kultury
są więc bardziej kolektywistyczne. Jak
Chiny czy Indie. Sam jestem Żydem. A Ży-
dzi żyli z handlu, ich moralność jest więc
bardziej handlowa. Praca wpływa na po-
jęcie moralności oraz praktykę religijną.
Społeczeństwa azjatyckie są z tego powodu
bardziej kolektywistyczne, podczas gdy
społeczeństwa oparte na uprawie zboża,
mają bardzo zaawansowany podział pracy.
Wymaga to bowiem wysokiego poziomu
planowania. W tych krajach mamy naj-
bardziej złożone systemy społeczne. 

W „Prawym Umyśle” pisze pan, że już
jako dzieci, zanim potrafimy mówić,
posiadamy moralną intuicję. Jak to
jest możliwe?

Jako dzieci lubimy niektóre smaki bardziej
niż inne. Słodki bardziej niż gorzki czy
kwaśny. Tak funkcjonuje ludzki język.
Psychologowie rozwoju sprawdzali reakcje
dzieci niemających więcej niż sześć mie-
sięcy na mały teatrzyk lalek. Jedna z lalek
bije drugą, a potem kładzie się obie lalki
przed dzieckiem. Po którą sięgnie? Po
ofiarę – tę, która otrzymała cięgi.

Czyli dobry versus zły. Już mózg ma-
jący zaledwie cztery miesiące jest w stanie
odróżnić jedno od drugiego. Nasze po-
czucie sensu moralnego jest więc wro-
dzone. Jest produktem ewolucji. Natura
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wyposażyła nas zresztą w czujniki, które
ułatwiają nam wybór. Jednym z nich jest
wstręt. Rozwija on się nieco później w dzie-
ciństwie i w późniejszym, dorosłym życiu,
rzutuje na nasze wybory. Jedną z kar,
które Żydzi wymyślili dla przestępców
była nietykalność. Przestępca miał być
traktowany jak trędowaty. 

Wstręt jest emocją separacji. Ludzki
mózg jest przygotowany do jego odczu-
wania. I to nie jest tak, że uważamy coś
za wstrętne bo nam powiedziano, że tak
jest. Jeśli powiemy dziecku raz za razem,
że kwiatek jest wstrętny, nie przyswoi
tego. Przeprowadzono takie eksperymenty
z kwiatami i wężami. Mimo iż matka rea-
gowała z tym samym przerażeniem na
kwiat i na węża, dziecko nie naśladowało

jej zachowania w przypadku kwiatka.
Wstręt do ekskrementów, węży i insektów
jest wrodzony. Wstręt jest uniwersalny.
W wielu społeczeństwach stosuje się wstręt
wobec ludzi. I to kształtuje pojęcie mo-
ralności. 

Dlatego naziści w swej propagandzie
porównywali Żydów do szczurów i bakterii.
Wstręt odgrywa więc ważną rolę w poli-
tyce. Weźmy choćby homoseksualizm.
U niektórych ludzi wzbudza wstręt, którego
nie są w stanie przeskoczyć. Generalnie
wstręt odgrywa większą rolę na prawicy.
Konserwatyści są na niego bardziej wraż-
liwi. Na lewicy panuje zaś odrzucenie
wstrętu w odniesieniu do większości rze-
czy. Z wyjątkiem rasizmu, bo to największy
moralny występek dla tej formacji.
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Jednym z fundamentów cywilizacji za-
chodu jest założenie, że ludzie istotnie
różnią się od zwierząt. Że są czymś więcej.
Chrześcijański Bóg stworzył człowieka na
swoje podobieństwo i oddał mu ziemię
(przyrodę), aby ten czynił ją sobie poddaną.
Człowiek ma w sobie zatem boską cząstkę,
której żadne zwierzę nie posiada. Homo
sapiens nie bydlę: ma wolną wolę i powi-
nien za swoje czyny odpowiadać.

Fundament drugi: rozum. Człowiek
go ma, zwierzę - nie. Myśliciele oświece-
niowi (przede wszystkim Kartezjusz,
Locke, Kant) uczynili rozum wyznaczni-
kiem człowieczeństwa i powierzyli mu
dziejową misję. Ludzkość miała dzięki
niemu wydobyć się z ciemnoty i podążyć
ku doczesnej szczęśliwości. Im bardziej
człowiek rozumem się posłuży, tym będzie
bardziej kulturalny i światły, oraz tym
większa będzie między nim a zwierzęciem
różnica.

Bliżej bestii

Aktualne ustalenia nauk psychologicznych
przekonują, że wolna wola i rozum czło-

wieka są przereklamowane. Nie, że nie
istnieją, ale że są mało istotne z perspek-
tywy analizy przyczyn ludzkich działań
oraz z punktu widzenia technologii ma-
nipulowania zachowaniami ludzi. Nie
ważne co ludzie uważają, co myślą na
swój temat i tym bardziej nie ważne, co
komunikują – ważne jest co robią i jak
się zachowują. A pod wieloma istotnymi
względami zachowują się jak zwierzęta.

Przekonanie o istotnym zakresie wol-
nej woli człowieka i o tym, że kieruje on
się rozumem legło także u podstaw nauk
humanistycznych, skąd przesądy te
z ogromnym trudem są rugowane w ostat-
nich latach. Przyczyny niechęci do doce-
nienia biologicznego aspektu natury czło-
wieka mają przy tym charakter pozame-
rytoryczny, wynikają z przesłanek nie-
naukowych.

Jedną z nich jest reżim poprawności
politycznej, który każe zamknąć w nawias
większość naukowych argumentów na
rzecz rasizmu, różnic między płciami, ge-
netycznych uwarunkowań rozwoju dzieci
itd. Jeśli ludzie nie są tabula rasa, jeśli
różnią się istotnie od poczęcia, to można

Maciej GurtowsKi
stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
doktor socjologii

Aktualne ustalenia nauk psychologicznych przekonują, że wolna wola
i rozum człowieka są przereklamowane
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ich uporządkować w hierarchie, a stąd
już tylko krok do segregacji i eugeniki.
Upadłby wtedy mit „merytokratycznej
sprawiedliwości”, którego rzadko dostrze-
ganą funkcją jest ukojenie gniewu warstw
gorzej sytuowanych naiwną wiarą w to,
że „jeśli jeden człowiek coś osiągnął, to
każdy może to zrobić”. 

Inna trudność to emocjonalna niechęć
do zerwania z antropocentryczną wizją
świata, zgodnie z którą należałoby zrównać
status ontologiczny np. wysiłku uczonego
studiującego etykę Kanta z mozołem żucz-
ka gnojarza, lepiącego swoją kulkę. 

Oświeceniowe przesądy

W taki kontekst myślenia o naturze ludz-
kiej wpisuje się książka amerykańskiego
psychologa Drew Westena zatytułowana
„Mózg polityczny”, która wzbudziła za
oceanem długą i burzliwą dyskusję w krę-
gach badaczy zajmujących się polityką. 

Rolą krytyków życia publicznego –
dziennikarzy, publicystów, jest wskazy-
wanie i piętnowanie tych decyzji i działań
osób publicznych, które można uznać za
niecne czy niezgodne z ich misją. Co
w praktyce robi publicysta? Wytyka poli-
tykowi, że raz mówi jedno, raz drugie,
i sądy te pozostają w sprzeczności, że nie
spełnia składanych obietnic itd. Od lat
w polskiej publicystyce krytycznej wobec
władzy powszechny jest lament, że władza
zamiast na rządzeniu skupia się na wize-
runku, że politycy zamieniają się w ce-
lebrytów. 

Westen przekonuje, że apelowanie
do rozumu wyborcy to oświeceniowy prze-
sąd. Jeśli myśli się poważnie o wygrywaniu
wyborów, trzeba zdaniem Westena
uwzględnić także zwierzęcą naturę gło-
sujących. Nawiązując do słynnego stwier-
dzenia Arystotelesa, głoszącego, że czło-

wiek to „zwierzę polityczne”, podkreślili-
byśmy, że mimo iż „polityczne”, to jednak,
przede wszystkim – zwierzę. 

Co to znaczy, że ludzie w ogóle mają
naturę i to w dodatku zwierzęcą? Chodzi
tu o obalenie kolejnego oświeceniowego
mitu, głoszącego jakoby ludzie byli tabula
rasa, czystą kartą, którą można dowolnie
zapisać po narodzinach. Aktualny stan
wiedzy naukowej każe sądzić, że mamy
szereg wrodzonych skłonności, których
nie można swobodnie wyeliminować.
Przykłady obejmują: potrzebę utrzymy-
wania bliskich kontaktów z rodziną, kon-
trolowania swojego najbliższego otoczenia,
poczucia sprawiedliwości itd. Ludzi nie
można kształtować dowolnie i wszelkie
reformy społeczne, które postulowały
stworzenie „nowego człowieka” w kon-
sekwencji doprowadziły do tragedii. Cie-
kawym przykładem myślenia prowadzo-
nego z perspektywy uwzględniającej ludzką
naturę jest lapidarna krytyka autorstwa
Edwarda O. Wilsona, który określił mar-
ksizm następująco: „Wspaniała teoria.
Niewłaściwy gatunek”. Swoją drogą to
samo moglibyśmy powiedzieć o libera-
lizmie. 
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Westen, powołując się na aktualne
badania nad funkcjonowaniem ludzkiego
mózgu objaśnia, że skupienie się na wi-
zerunku i rezygnacja z tradycyjnie cenio-
nego stylu uprawiania polityki, to właściwa
strategia umożliwiająca wygranie wybo-
rów. Przywykło się uważać, że konsek-
wencja i spójność deklaracji politycznych
jest kluczowa dla wiarygodności wize-
runku. Okazuje się, że nie całkiem. Wyniki
badań eksperymentalnych zespołu Wes-
tena przekonują, że dla nieświadomych
reakcji mózgu wyborcy niekonsekwencja
czy niespójność nie stanowi problemu.
W pewnej zgodzie ze znanym od lat me-
chanizmem dysonansu poznawczego,
umysł wyborcy złagodzi i wyprze nieprzy-
stający komunikat. Na tym jednak nie
koniec. 

Konieczne oszustwa

Westen opisuje wyniki badania, w którym
obserwowano procesy zachodzące w móz-
gu badanych, gdy prezentowano im nie-
konsekwentne wypowiedzi popieranych
przez nich kandydatów na prezydenta.
Okazało się, że, zgodnie z przewidywa-
niami, ekspozycja na bodziec w postaci
sprzecznych wypowiedzi polityków kore-
luje z pobudzeniem części mózgu odpo-
wiedzialnych za konflikt i negatywne emo-
cje. Zaskoczeniem było natomiast odkrycie,
że próba racjonalizowania i łagodzenia
tego dysonansu przez badanych, nie tylko
łagodziła napięcie ale także skutkowała
pobudzeniem ośrodka przyjemności.

Mamy tu do czynienia z działaniem
mechanizmu, w który wyposażyła ludzi
ewolucja biologiczna. Jest nim zdolność
do oszukiwania i samooszukiwania się.
Bez nich niemożliwe byłyby złożone formy
życia społecznego ludzi. Dlaczego? Zdol-
ność do oszukiwania i samooszukiwania

się jest warunkiem koniecznym do zaist-
nienia konformizmu, czyli świadomego
lub nieświadomego posłuszeństwa wobec
reguł. Konformizm umożliwia natomiast
zaistnienie trwałych form porządku spo-
łecznego. 

Autor „Mózgu politycznego” przeko-
nuje, że tzw. racjonalne argumenty mają
znikome znaczenie dla sympatii politycz-
nych i decyzji dokonywanych przez wy-
borców podczas głosowań. Co więcej, zni-
kome znaczenie dla indywidualnego wy-
borcy ma także zbieżność programu kan-
dydata czy partii z jego własnym, mate-
rialnie rozumianym interesem. I nie ma
tu znaczenia inteligencja wyborcy, czy
poziom jego wykształcenia. Zdaniem Wes-
tena bardziej inteligentni wyborcy po pro-
stu kreują bardziej wyrafinowane racjo-
nalizacje swoich decyzji podejmowanych
pod wpływem emocji. Główna teza „Mózgu
politycznego” jest prosta – ludzie głosują
na tego kandydata, z którym mają bardziej
pozytywne skojarzenia emocjonalne, a nie
na tego, który ma lepsze argumenty. Autor
przekonuje, że większość wyborców nie
tyle nie rozumie, co nie słucha przekazu
polityków. 

Właśnie to jest przykład biologicz-
no-ewolucjonistycznego podejścia do pro-
blemu wyjaśniania zachowań ludzi, gdzie
nie ważne są deklaracje czy treść komu-
nikatu w ogóle. Istotne są faktycznie ob-
serwowalne działania i zachowania. A te,
jak pokazuje nie tylko polska praktyka
polityczna, na dłuższą metę nie muszą
być zbieżne z głoszonymi deklaracjami.

Inteligentni liberałowie, 
czuli konserwatyści

W przeciwieństwie do większości polskich
badaczy wypowiadających się publicznie
na temat polityki, Drew Westen wprost
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deklaruje i uzasadnia swoje sympatie po-
lityczne. Autor „Mózgu politycznego” uwa-
ża się za Demokratę i pisze, że jego obo-
wiązkiem moralnym jako obywatela i nau-
kowca jest wspieranie jego partii. „Mózg
polityczny” ukazał się po raz pierwszy
w 2008 roku, przed wyborem Baracka
Husseina Obamy na prezydenta, kiedy
w kręgach wspierających Demokratów
panował daleko posunięty pesymizm. 

W historii USA prezydentami nieco
częściej zostawali kandydaci Republika-
nów. Jednocześnie zdecydowana więk-
szość Demokratów, którzy zdobyli naj-
wyższy urząd pochodziła z południa USA.
Zdaniem Westena Demokraci z południa
są bardziej republikańscy w swoich po-
glądach niż Republikanie z północy Sta-
nów. 

Westen zastanawia się  – dlaczego
Demokraci przegrywają rywalizację wy-
borczą z Republikanami? I odpowiada:
bo są zbyt inteligentni, a za mało czuli.
Ponieważ Demokraci zbyt często traktują
swoich wyborców tak, jakby byli oni ra-
cjonalni. Co, zdaniem Westena, jest za-
łożeniem fałszywym.

Autor „Mózgu politycznego” przeko-
nuje, że dla sukcesu wyborczego danej
formacji niezbędny jest zwięzły, silnie na-
cechowany emocjonalnie, prosty i obra-
zowy przekaz polityczny. Ma on bardziej
przypominać credo, będące deklaracją
wartości, a nie programem politycznym.
Co ciekawe, zdaniem amerykańskiego
psychologa, nawet najlepsza narracja po-
lityczna musi uwzględniać to, że nie trafi
ona do około 30% wyborców, których
uwarunkowania emocjonalne będą opie-
rały się na innych wartościach.

Kampania polityczna, czy też rywa-
lizacja wyborcza w ogóle, ma zdaniem
Westena jeden cel: wytworzenie i utrwa-
lenie u większej liczby wyborców pozy-

tywnych skojarzeń ze swoim kandydatem
czy ugrupowaniem i negatywnych z na-
szym rywalem. Racjonalne argumenty
czy jakość programu wyborczego nie są
do realizacji tego celu zbyt potrzebne.
Kluczowe jest zarządzanie wizerunkiem
swoim i przeciwnika. Tego ostatniego
trzeba umiejętnie i subtelnie, najlepiej
nie wprost, zohydzić. Najlepiej nadaje się
do tego wykorzystanie podświadomych
obaw i lęków wyborcy.

Książka Westena operuje amerykań-
skim kontekstem społeczno-politycznym,
którego ważnym elementem jest rasizm.
Zdaniem psychologa, w pewnym stopniu
wszyscy jesteśmy rasistami. Autor twierdzi,
że podświadomym strachem większości
białych Amerykanów jest lęk przed mię-
dzyrasowym mezaliansem członków ich
rodzin. Związanie się białej córki czy
siostry z czarnoskórym mężczyzną, nawet
dobrze sytuowanym, postrzegane jako
degradacja rodziny w społecznej hierarchii.
Westen stwierdza wręcz, że ciągu ostatnich
kilku dekad Demokraci często tracili głosy
z powodu zbyt zdecydowanego sprzeciwu
wobec rasizmu.

Nie wystarczy mieć rację

Mając na względzie powyższe, opisuje
Westen mniej lub bardziej udane przy-
padki subtelnego grania przez Republi-
kanów lękami rasowymi w swoich kam-
paniach. Ciekawy jest tu przykład poli-
tycznego spotu radiowego (w Polsce na-
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zwalibyśmy to raczej komunikatem ko-
mitetu wyborczego), w którym na wypo-
wiedź Demokratycznego rywala nałożono
ledwo słyszalny odgłos bębnienia tam-
tamów. Inny mocny przykład to spot wy-
borczy nonszalancko atakujący Demo-
kratycznego rywala Harolda Forda, w któ-
rym na koniec pada hasło: „Harold Ford.
He’s just not right” („on nie jest w po-
rządku”), co zdaniem Westena ma być
odebranym podświadomie komunikatem:
„he’s just not white” („on nie jest biały”). 

Oczywiście w warunkach polskich
wykorzystanie uprzedzeń rasowych naj-
pewniej nie odniosłoby podobnego skutku.
Natomiast dobrym przykładem wykorzys-
tania w kampanii podświadomych lęków
rodzimego wyborcy wydawał się być spot
PiS z 2005 roku, straszący socjalnym lę-
kiem związanym z pustą lodówką. 

Inny ciekawy aspekt specyfiki kon-
tekstu amerykańskiego to zjawisko dzie-
dziczenia poglądów. Zdaniem Westena
niezależnie od wysiłków speców od mar-
ketingu politycznego, jeżeli istotna część
obywateli od dziecka słyszała w domu, że
„Demokraci to zboczeńcy i złodzieje”, to
tylko szok może sprawić, że ta reakcja
emocjonalna ulegnie przeformułowaniu.
I podobnie jak w przypadku rasizmu, zja-
wisko to chyba tylko w niewielkim stopniu
występuje w Polsce. Różne badania nad
„wiernością wyborców” demonstrują, że
tzw. żelazne elektoraty są w naszym kraju
jeszcze w fazie formowania się. Czego
przykładem mogą być ostatnio obserwo-

wane klęski wyborcze partii odwołujących
się do sentymentów postkomunistycznych.  

W środowiskach polskiej prawicy
przez długi czas popularny był pogląd, że
musimy w końcu wygrać, bo racja jest po
naszej stronie. Westen nie tylko przeko-
nuje, że racja nie wystarczy, ale że jest
ona drugorzędna. Rację można jedynie
wykorzystać instrumentalnie do zbudo-
wania atrakcyjnego wizerunku - i już.

Niektórzy jednak myślą

„Mózg polityczny” to obowiązkowa lektura
dla osób mniej lub bardziej profesjonalnie
zainteresowanych życiem publicznym
w demokracji. Każda partia poważnie
traktująca rolę swoich think-tanków po-
winna zlecić im opracowanie założeń do
kampanii w zgodzie z postulatami Wes-
tena. 

Jedyna istotna słabość książki to
przecenianie politycznego znaczenia in-
dywidualnych zachowań wyborczych, tak
jakby rywalizacja polityczna sprowadzała
się do konkurowania polityków i ich szta-
bów o uwagę i sympatię wyborcy, bez
współudziału innych aktorów sceny poli-
tycznej. Autor pomija polityczną rolę zor-
ganizowanych grup interesu, które w prze-
ciwieństwie do pojedynczego głosującego
potrafią zachowywać się bardzo racjonal-
nie w analizowaniu programów politycz-
nych, prowadzeniu negocjacji z kandy-
datami i ugrupowaniami w sprawie udzie-
lenia im poparcia.
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– Te 14 mld, te pieniądze 2,5 mln ludzi
wracają do systemu bankowego, tam gdzie
powinny być – krzyczał w 2013 roku z try-
buny sejmowej ówczesny poseł Ruchu
Palikota Wincenty Elsner. Trwała debata
nad nową ustawą o Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo-Kredytowych. Słowa te
mogą napawać grozą. Ugrupowanie posła
z Biłgoraja jest dla Platformy Obywatelskiej
tym, czym dla Władimira Putina partia
Władimira Żyrinowskiego: niby opozycją,
ale jak trzeba, opowie się za rządem.
I w zwulgaryzowanej formie przekaże to,
na czym naprawdę gabinetowi zależy.

Bez precedensu

Od czasów tej dyskusji wiele się zmieniło.
Do SKOK-ów należy dziś więcej, bo aż
2,66 mln Polaków, którzy zgromadzili
w nich 18,7 mld złotych. Partia Palikota
stała się Twoim Ruchem, poseł Elsner
przeszedł do SLD, a nowa ustawa zwięk-
szyła wpływ Komisji Nadzoru Finanso-
wego na Kasę Krajową SKOK i umożliwiła
bankom komercyjnym przejmowanie kas

będących w kiepskiej sytuacji finansowej.
Zmieniła się także sytuacja samych kas. 

Pod koniec września upadła SKOK
Wspólnota. To wydarzenie bez precedensu,
bowiem od kiedy w 1992 roku w Polsce
odrodził się ruch kas spółdzielczych, nie
upadła ani jedna. Wcześniej, w sierpniu,
Alior Bank przejął kasę Świętego Jana
z Kęt, z kolei w grudniu kasa Kopernik
stała się własnością Pekao. Innego rodzaju
problemy mieli z kolei członkowie SKOK
Wołomin. Jedna z największych kas w Pol-
sce, do której należało 85 tysięcy osób,
osiągała, w przeciwieństwie do wielu in-
nych, zyski. Jednak prokuratura widzi
ich źródła w praniu brudnych pieniędzy.
Pod zarzutem działania na szkodę spół-
dzielni aresztowano członków jej zarządu. 

Sytuacja staje się jeszcze bardziej
złowroga, gdy zdamy sobie sprawę z tego,
że w kwietniu 2014 roku brutalnie pobito
wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego, Wojciecha Kwaśniaka. Zda-
niem śledczych pobicie miał zlecić były
członek rady nadzorczej Wołominu. KNF
nie zatwierdziła także kilkunastu nowych

steFaN sęKowsKi
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

W batalii o Kasy nie ma bohaterów i czarnych charakterów. Na ich kłopo-
tach i rozgrywkach politycznych wokół nich tracą ich członkowie –
i wszyscy, którzy chcieliby budować polski kapitał

sKoK-i w tarapatach



prezesów różnych kas (w tym Krajowej),
zarzucając im, że nie gwarantują gospo-
darnego prowadzenia tych instytucji.

Jakby tego było mało, w bezprece-
densowym raporcie „Informacja w sprawie
powiązań kapitałowych i personalnych
w sektorze spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo – kredytowych” KNF wskazuje
na to, iż osoby zarządzające kasami (i samą
„krajówką”) przynależą jednocześnie do
kilku, a nawet kilkunastu spółek powią-
zanych z systemem, a także z zarejestro-
waną w Luksemburgu spółką SKOK Hol-
ding – za pomocą której z systemu spół-
dzielczego miało wyciec ponad 80 mln
złotych. 

Te dane wystawiają systemowi SKOK
bardzo słabą notę. Przedstawiciele kas
twierdzą jednak, że są nieprawdziwe. Za-
łożyli stronę internetową PrawdaoSKOK.pl,
na której chwalą się swoimi sukcesami,
a także polemizują z raportem KNF. Ich
zdaniem SKOK Holding wcale nie wy-
prowadzał pieniędzy z kas, a wręcz prze-
ciwnie – udzielił im 100 mln pożyczki.
W tym pogmatwaniu połapać może się
tylko ktoś, kto ma wgląd w księgi kas.
Jedno jest pewne: trwa informacyjna ba-
talia między kasami, a jej przeciwnikami.

Niewypłacalne molochy?

W wojnie tej obie strony nie biorą jeńców.
Krytycy kas wytaczają przeciwko nim po-
tężne działa, zarzucając ich kierownictwu
niegospodarność – z kolei same kasy sta-
rają się przedstawić jako szykanowana
mniejszość. Tymczasem zarzuty wobec
ich działania są poważne. Aż 42 z 52
wszystkich przeprowadza, bądź ma prze-
prowadzać programy naprawcze. Zdaniem
KNF jedna trzecia kredytów może nie
zostać nigdy spłacona. Pod koniec 2012
roku ministerstwo finansów wydało roz-

porządzenie, które zmieniało sposób ob-
liczania współczynnika wypłacalności dla
SKOK-ów. W wyniku tego posunięcia licz-
ne instytucje nagle stały się niewypłacalne.
Pytanie tylko: faktycznie, czy na papierze? 

– Wymogi nadzorcze względem sek-
tora można liczyć bardzo konserwatywnie,
ale to nie odpowiada naturze SKOK-ów,
jak i zasadzie współmierności – mówi
„Nowej Konfederacji” były wiceminister
finansów i współzałożyciel KNF, Cezary
Mech. – Są to instytucje z założenia nie-
wielkie, a ich członkami są osoby z zało-
żenia należące do jednego środowiska.
W takim układzie wzajemna kontrola
zmniejsza ryzyka, nawet jeśli na papierze
brak wykonania wielu kosztownych analiz
– dodaje. Jeśli więc KNF liczy wypłacal-
ność kas w sposób nieodpowiedni do ich
istoty, czyni im krzywdę.

Być może tak właśnie jest. Ale trzeba
pamiętać o tym, że przeciętna kasa wcale
nie jest mała. O ile przed II wojną światową
do 3500 kas należało 1,5 mln osób, o tyle
dziś do zaledwie kilkudziesięciu należy
ponad 2,6 mln. Największy SKOK: Kasa
Stefczyka – liczy 900 tys. członków. Trud-
no wyobrazić sobie, że jej członkowie są
połączeni „więzią o charakterze zawodo-
wym lub organizacyjnym” lub należą „do
tej samej organizacji społecznej lub za-
wodowej” – jak wskazuje na to ustawa
o SKOK-ach. Ich podmiotowość w ramach
spółdzielni też jest raczej iluzoryczna.
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W dodatku wcale nie jest pewne, czy
istnienie małej kasy gwarantuje jej spraw-
ne funkcjonowanie. Jan Filip Staniłko
z Warszawskiego Instytutu Studiów Eko-
nomicznych uważa, że współcześnie nawet
w małych kasach wzajemna kontrola to
mrzonka. – Nawet jeśli ludzie się znają,
to przecież nie mają możliwości obser-
wowania np. transakcji dokonywanych
internetowo. To ładnie brzmi, ale nie
działa – tłumaczy dla „NK” ekspert.

Kapitał nie pracuje

Gdy w XIX wieku powstawały pierwsze
tego typu instytucje, miały na celu urato-
wanie niezamożnych ludzi przed ban-
kierską lichwą, a także edukację w kie-
runku oszczędzania. Na terenach zaborów
dochodził do tego jeszcze jeden, narodowy
aspekt – chodziło o to, by umożliwić Po-
lakom akumulację kapitału niezależną od
zaborców, która pozwoliłaby przedsię-
biorcom konkurować na przykład z Nie-
mcami. Także gdy system odradzał się
po upadku komunizmu, miał podobne
cele. 

Zarządzający SKOK-ami podkreślają
ich społeczną rolę, zwłaszcza walkę z wy-
kluczeniem finansowym. Rzeczywiście –
wielu członków kas nigdy by nie dostało
pożyczki w banku. Miałoby nawet pro-
blemy z otwarciem rachunku, ponieważ
kasy często otwierają oddziały na głębokiej
prowincji, tam, gdzie bankom się to nie
opłaca. To także ma być wytłumaczeniem
dla kiepskich wskaźników dotyczących
wypłacalności.

Innym zarzutem wobec kas jest to,
że nieustannie się łączą. Widać to po licz-
bach – jeszcze w 2006 roku do 70 kas
należało 1,5 mln członków. Dziś kas jest
prawie o 20 mniej – zaś członków o ponad
milion więcej. KNF krytykuje za to kasy.

– Z jednej strony od kas wymaga się, aby
były małe. Z drugiej strony stawia przed
nimi podobnie kosztowne wymogi, co
bankom. I gdy w celu ich sprostania kasy
zaczynają się rozrastać, aby uzyskać efek-
tywność związaną z efektem skali, jest to
stawiane jako zarzut – odpowiada na za-
rzuty Komisji Cezary Mech. 

Problem może pogłębić wydanie no-
wej planowanej rekomendacji KNF, która
zaleca SKOK-om drobiazgowe sprawdza-
nie zdolności kredytowej swoich członków
– na sposób, który może drastycznie pod-
nieść koszt funkcjonowania kas. I jeszcze
bardziej upodobni je do banków.

Nie da się jednak ze stuprocentową
pewnością powiedzieć, że kasy upodab-
niają się do innych instytucji finansowych
tylko dlatego, że zmusza je do tego sytuacja
prawna. Może zwyczajnie taka strategia
się opłaca? Reklamy SKOK-ów właściwie
nie różnią się od reklam banków. Działają
wedle wzorca: potrzebujesz gotówki, przyj-
dź do nas, my ci jej udzielimy. Kredyt
konsumpcyjny, na dowód, bez licznych
formalności. I tak są powszechnie odbie-
rane: jako banki dla mniej zamożnych,
które pomagają im pozwolić sobie na to,
na co ich nie stać. 

To jednak mocno różni współczesne
SKOK-i od ich pierwowzorów. – Kiedyś
do kas należeli przedsiębiorcy, rolnicy,
rzemieślnicy. Dziś to są głównie pracow-
nicy budżetówki. Trudno to określić aku-
mulacją kapitału inwestycyjnego – mówi
Staniłko.
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Znaleźć złoty środek

Z jednej strony mamy więc prawodawcę
i nadzór, który robi wszystko, by ograni-
czyć kasom pole manewru. Z drugiej stro-
ny: widzimy działania kas prowadzące do
rozmywania ich pierwotnych założeń.
A szkoda, bo kasy są świetną formą bu-
dowania polskiego kapitału. Niekoniecznie
na remont mieszkania, czy po to, by wy-
jechać na urlop, ale służącego na przykład

temu, by przedsiębiorcy mogli rozbudo-
wywać swoje firmy. Tym banki komercyjne
nie są w pierwszej kolejności zaintereso-
wane. 

Do tego przydałaby się jednak kon-
kurencja między związkami kas (dziś,
z racji konieczności podlegania pod Kasę
Krajową, niemożliwa), tworzenie pozy-
tywnego klimatu dla ich funkcjonowania
(obecnie króluje raczej nastrój podejrzli-
wości) oraz – powrót do korzeni.
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Zwycięstwo lewicowej Syrizy w greckich
wyborach parlamentarnych 25 stycznia
zostało przyjęte w europejskich stolicach
z dużą rezerwą. Formacja ta obiecała bo-
wiem, że wymusi na elitach w Berlinie
i Brukseli umorzenie co najmniej jednej
trzeciej długu, cofnie narzucone przez
możnych Europy reformy, zerwie z poli-
tyką restrykcyjnych oszczędności w celu
„rozruszania gospodarki”, i zmusi Euro-
pejski Bank Centralny do „poluzowania
polityki pieniężnej”. Nowy grecki premier
Aleksis Cipras podczas swego zaprzysię-
żenia wyraził to, co myśli wielu Greków:
„czas skończyć z polityką poddaństwa”. 

Kuracja neokolonialna

Ta „polityka poddaństwa” doprowadziła
według niego do tego, że zadłużenie Grecji
zamiast zmaleć wzrosło z 128 do 175 proc.
PKB, bezrobocie wynosi 25 proc., a wartość
płac realnych zmniejszała się od 2009 r.
o średnio 5 proc. rocznie. Ponad jedna
trzecia Greków (37,5 proc.) żyje poniżej
granicy ubóstwa. PKB zmalał od 2010 r.
o jedną czwartą i kraj wciąż tkwi w trwałej

recesji. Jeszcze bardziej bolesne od za-
ciśnięcia pasa i spadku poziomu życia
jest jednak poczucie utraty gospodarczej
i politycznej suwerenności. 

Inspektorzy „trojki” – czyli trzech
kredytodawców: Unii Europejskiej, Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego
i Europejskiego Banku Centralnego, którzy
udzielili Grecji pierwszego pakietu po-
mocowego w 2010 r. - regularnie odwie-
dzają kraj, zaglądają do ksiąg i dyktują
rządowi w Atenach kolejne decyzje. Które
państwowe spółki należy sprywatyzować,
o ile obciąć pensje i emerytury – zarządza
„trojka”. 

Kapitulacja nie wystarczy. Brukselskie
elity traktują południowe peryferie Europy
jak biedne neokolonie, którymi należy
zarządzać za nie same. Dwa pakiety po-
mocowe przyznane Grecji przez „trojkę”
to przy tym nie jałmużna, lecz pożyczki
obarczone odsetkami, które służą przede
wszystkim spłacie zadłużenia w niemiec-
kich i francuskich bankach. Według sza-
cunków MFW Grecja zapłaci tylko od
pierwszego pakietu pomocowego, wartego
110 mld euro, ponad 130 mld euro odsetek. 

aleKsaNdra ryBińsKa
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Nowy grecki premier Aleksis Cipras podczas swego zaprzysiężenia wyra-
ził to, co myśli wielu Greków: „czas skończyć z polityką poddaństwa”

ateny kontra reszta europy



Według greckiego ekonomisty prof.
Alika Yotopoulou wyprzedaż greckiego
majątku narodowego osiągnęła nieznaną
dotychczas w Europie skalę. Zagranicy
sprzedano 14 lotnisk, liczne porty (w tym
część słynnego od starożytności portu
w Pireusie), gazociągi, wodociągi, dużą
część sektora telekomunikacyjnego, bu-
dynki publiczne, plaże, a nawet całe wyspy.
Yotopoulou przyrównał proces prywaty-
zacji do „neokolonialnej strategii”. 

„Straciliśmy sektor energetyczny, na-
szą ziemię, nasze lotniska. Wszystko jest
na sprzedaż” – przekonuje także dawny
rzecznik ds. polityki zagranicznej Syrizy,
obecnie wiceminister obrony, Kostas Isi-
chos. Według niego w Grecji inwestują
już tylko fundusze hedgingowe, które
wzbogacają się na pogłębiającej się nędzy
narodu. Główną winą za obecny stan rze-
czy współcześni Helleni obarczają Niemcy.
Dlatego na zwycięskim wiecu Syrizy trans-
parenty buńczucznie głosiły: „Dobranoc
pani Merkel. Idź do diabła!”

Czas weryfikacji

Pozostaje pytanie, czy Syriza będzie w sta-
nie spełnić wszystkie złożone obietnice.
I wymusić na Berlinie i Brukseli ustępstwa.
Rozdanie kartek żywnościowych naju-
boższym i darmowe posiłki w szkołach –
to nie wymaga dużego wysiłku. Nic nie
stoi też na przeszkodzie, by obłożyć grec-
kich armatorów i magnatów medialnych
wysokimi podatkami, w celu pokrycia
części budżetowego deficytu. Cofnięcie
reform i zatrzymanie prywatyzacji – rząd
Ciprasa zatrzymał już sprzedaż reszty
państwowych udziałów w porcie w Pireusie
- także jest możliwe. Ponieważ grecki bu-
dżet wykazuje obecnie lekką nadwyżkę,
kraj byłby w stanie utrzymać się przez

jakiś czas samodzielnie, bez zaciągnięcia
nowych kredytów. 

Głównym problemem jest ogromny
dług i związane z nim odsetki. Jeśli Grecja
przestanie go spłacać EBC odmówi refi-
nansowania greckich banków i kraj będzie
zmuszony opuścić strefę euro. Cipras jed-
nak wyraźnie podkreślił, że tego nie chce.
„Nie ma alternatywy dla euro” – zade-
klarował. Powrót do drachmy byłby jego
zdaniem zbyt kosztowny, zarówno gos-
podarczo, jak i politycznie. Peryferyjny
status Grecji tylko by się pogłębił. 

Niemcy jednak dali już wyraźnie do
zrozumienia, że umorzenie nawet części
greckiego długu „nie wchodzi w rachubę”.
Z Berlina dobiegają wyraźne sygnały, że
strefa euro, w o wiele lepszej kondycji
niż na początku greckiego kryzysu
w 2009 r., poradzi sobie bez Aten. „Grexit”
nie straszy aż tak bardzo, jak Cipras by
chciał. Mimo iż Berlinowi ciężko byłoby
wytłumaczyć niemieckim podatnikom, że
miliardy euro kredytów za które ręczyli,
mogą przepaść. W Berlinie i Brukseli liczą
więc na kompromis. Jednym z możliwych
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scenariuszy jest odsunięcie terminu spłaty
kredytów w czasie oraz kolejne zmniej-
szenie odsetek. Albo powiązanie spłaty
długu z wzrostem gospodarczym, czego
Ateny domagają się od dawna. 

To jednak postawiłoby Syrizę w trud-
nej pozycji wobec jej własnych wyborców,
którzy rekrutują się z kasty tych, którzy
najbardziej ucierpieli na kryzysie i „gra-
bieży” kraju przez banksterów. Nie mają
nic do stracenia i nie zadowolą się zgniłymi
kompromisami. Na dodatek duża część
posłów Syrizy rekrutuje się z radykalnego,
lewicowego skrzydła partii i raczej nie
zgodzi się na skręt, nawet najbardziej
subtelny, w kierunku centro-lewicy. 

Entuzjazm dla pogardy

Dlatego Cipras, mimo wyraźnie złago-
dzonej retoryki, dalej szuka sposobów na
zaszantażowanie europejskich elit. 30 stycz-
nia minister finansów Grecji Janis Wa-
rufakis spotkał się z szefem Eurogrupy
Jeroenem Dijsselbloemem i oświadczył,
że nie będzie negocjował z „trojką”. Do
końca lutego inspektorzy triumwiratu
mają skończyć przegląd greckich finansów
i zadecydować, czy pożyczą Atenom ko-
lejne 7 mld euro, niezbędne, by kraj mógł
kontynuować spłatę zadłużenia. Warufakis
dał wyraźnie do zrozumienia w rozmowie
z szefem Eurogrupy, który z trudem krył
swą irytację, że Grecja tych pieniędzy nie
potrzebuje. 

Demonstracyjna pogarda greckiego
ministra wobec kredytodawców spotkała
się z dużym entuzjazmem w innych za-
dłużonych peryferiach Europy, gdzie bunt
wobec centrum również narasta. I prze-
wodzą mu, tak jak w Grecji, siły lewicowe.
W Hiszpanii szykuje się zwycięstwo skraj-
nie lewicowego ruchu Podemos w tego-
rocznych wyborach parlamentarnych.

Jego lider, Pablo Iglesias domaga się re-
formy UE i „zmniejszenia ciężaru zadłu-
żenia krajów peryferii Europy”. W Irlandii
zaś w sondażach prowadzi eurosceptyczna
Sinn Fein (też o wyraźnie lewicowych in-
klinacjach), która domaga się „europejskiej
konferencji dłużników”. 

Romans z Rosją?

Co jednak jeszcze bardziej niepokoi eu-
ropejskie elity to fakt, że bunt peryferii
idzie w parze z bardziej niż przychylnym
stosunkiem buntowników do Rosji. Cipras
przyjazne relacje z Kremlem nawiązał już
dawno: w maju zeszłego roku gościł na
Kremlu, gdzie spotkał się m.in. z Walentiną
Matwijenko, przewodnicząca izby wyższej
parlamentu Rosji. Jeszcze we wrześniu
Syriza wychwalała ofensywę prorosyjskich
separatystów na wschodniej Ukrainie,
poparła referendum krymskie i oskarżała
władze w Kijowie o tolerowanie neona-
zizmu. Sankcje nazwała przy tej okazji
„neokolonialną bulimią”. 

Europosłowie partii w PE głosowali
uporczywie przeciwko rezolucjom potę-
piającym Rosję za działania na Ukrainie.
Nowy grecki rząd wprawdzie nie sprzeciwił
się na spotkaniu szefów dyplomacji UE
29 stycznia w Brukseli przedłużeniu już
nałożonych na Rosję sankcji do grudnia
2015, ale optował za tym, by wprowadzenie
nowych odsunąć w czasie. Szef greckiej
dyplomacji zapewniał przy tym, że „nie
jest rosyjską marionetką”. Nie przekonał
jednak swoich europejskich partnerów. 

Niechęć Syrizy do sankcji wynika po
części z faktu, że partia skupia głównie
lewicowych radykałów i starych komu-
nistów o silnej anty-amerykańskiej inkli-
nacji. Niemiecki tygodnik „Der Spiegel”
nazwał partię „skupiskiem marksistów,
trockistów i anarchistów”. To spuścizna
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po okresie Zimnej Wojny, kiedy lewicowe
rządy w Atenach często wspierały pozycję
sowieckich władz. Manifest Syrizy z 2013 r.
otwarcie nawoływał do wyjścia Grecji
z NATO i likwidacji amerykańskiej bazy
na Krecie. Na wiecach partii często można
było zobaczyć flagi z sierpem i młotem. 

Grecja jest także jednym z tych pań-
stw, które na sankcjach wobec Moskwy
tracą najbardziej. Rosja jest największym
partnerem handlowym Aten (wartość
obrotów handlowych to 7 mld euro),
a sankcje i spadek kursu rubla odbiły się
na przyjazdach Rosjan do Grecji, dla
której turystyka jest najważniejszym źród-
łem dochodów. Greccy rolnicy na rosyj-
skim embargu na żywność z UE stracili
430 mln euro. Także partner koalicyjny
Syrizy, Niezależni Grecy, patrzą tęsknie
na Wschód, choć z nieco innych powodów.
Maleńkie prawicowo-populistyczne ugru-
powanie dąży do ustanowienia w Grecji
„systemu politycznego opartego na pra-
wosławiu”.

Berlin obawia się, że Kreml wyko-
rzysta Grecję do tego, by przełamać wspól-
ny unijny front przeciwko Moskwie, front,
który i tak jest bardziej niż kruchy. Divide
et impera, „dziel i rządź”, to wypróbowana
taktyka Kremla. A Putin dał wyraźnie do

zrozumienia, że „pomoże Grekom, gdyby
w wyniku walki z neokolonialnym dykta-
tem” UE i Niemiec musieli opuścić naj-
pierw strefę euro, a potem samą UE,
choćby poprzez udzielenie kredytu czy
zniesienie embarga na greckie towary. 

Zmienić drużynę czy podbić stawkę

Podobnie jak premier Węgier Viktor Or-
ban, Cipras widzi w Rosji jedynego moż-
liwego sojusznika w konfrontacji z Bru-
kselą i Berlinem. Zbliżenie z Rosją ma
pokazać, że Ateny „mają jeszcze inne
opcje” niż dyktat UE. Sympatie do Moskwy
można zrozumieć w kraju, który przez
400 lat pozostawał pod turecką okupacją
i dla którego carska Rosja była jednym
z gwarantów niepodległości w połowie
XIX wieku. Trudno jednak pojąć pobłaż-
liwość wobec Putina, odpowiedzialnego
za krwawą jatkę w Donbasie. 

Na dodatek Rosja nie jest w stanie
rozwiązać problemów gospodarczych i fi-
nansowych Aten nawet gdyby chciała, bo
sama jest obecnie pogrążona w kryzysie.
Nie spłaci 321 mld euro greckiego długu.
Dzięki nowym władzom w Atenach może
jednak dalej grać na podział Europy, który
ułatwia jej realizację neoimperialnej po-
lityki na własnych rubieżach. 

Sojusz z Rosją zawsze oznacza uza-
leżnienie. Polityczne i gospodarcze. Wy-
bierając Moskwę Grecja wymieniłaby unij-
ny dyktat na kremlowski. Pozostaje więc
mieć nadzieję, że Rosja jest dla Aten tylko
kolejną kartą przetargową w grze z Berli-
nem i Brukselą, która pozwala jej podbić
stawkę.
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Na zwycięskim wiecu syrizy

transparenty buńczucznie

głosiły: „dobranoc pani

Merkel. idź do diabła!”
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Ile jest realnie suwerennych państw na
świecie? USA, Chiny, w mniejszym stopniu
Rosja. A poza tym? Może Niemcy, może
Indie, może Brazylia. Na pewno Korea
Północna. Oraz kilka średnich państw az-
jatyckich, jak Wietnam, zazdrośnie strze-
gących swojej niezależności. Wśród tych
ostatnich wyróżnia się mało w Polsce zna-
ny, a bardzo dumny kraj: Birma. Jej przy-
kład pokazuje wady i zalety kurczowego
trzymania się suwerenności. 

Klęska pustelniczego królestwa

Birma, przez dekady izolowana, jest od
2011 roku jednym najciekawszych państw
na politycznej mapie globu. Kluczowym
miejscem rodzącego się, dwubiegunowego
świata amerykańsko-chińskiego. W tej
rozgrywce gigantów Birma to nie tylko
bierne igrzysko, lecz ważny podmiot, który
przez lata potrafił zachować niezależność,
ale poniósł tego gospodarcze konsekwen-
cje. Dlatego właśnie jest przeciekawym
przypadkiem tego, co można nazwać „prze-
kleństwem suwerenności”: utrzymania

niezależności i podmiotowości za wszelką
cenę. Nawet kosztem rozwoju, postępu
i dobrobytu. 

Birma była przez wieki „pustelniczym
królestwem”, samowystarczalnym, za-
mkniętym na świat i rządzonym przez
okrutnych królów. Jednocześnie preko-
lonialne elity birmańskie miały, mówiąc
dzisiejszym językiem, dobry zmysł geo-
polityczny. Gdy tylko pojawiał się jakiś
konkurent do regionalnej hegemonii, bez-
litośnie go niszczyły. Tajlandię, najważ-
niejszego rywala, z którym Birma żyła
jak pies z kotem (albo Polska z Rosją)
Birma najechała trzynaście razy (odwrot-
nie: raz). Do dziś w Tajlandii matki straszą
krnąbrne dzieci: „bądź grzeczny, bo przyjdą
Birmańczycy”. 

Birmę na zachodni świat otworzyli
Anglicy. Zrobili to z subtelnością Hunów
lub Sowietów, ale zwyciężyli, bo mieli
przewagę technologiczną. Królowie bir-
mańscy, nieświadomi, że pojawił się prze-
ciwnik z innego świata, długo w ogóle nie
uznawali istnienia tych „parweniuszy”,
a wejście z nimi w interakcje traktowali

Michał luBiNa
doktor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, 
analityk w Centrum Studiów Polska-Azja
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jak niedorzeczność. Mimo że w kolejnych
wojnach anglo-birmańskich wyspiarskie
armaty i muszkiety roznosiły liczniejsze
wojska przeciwnika, królewskie elity ani
myślały przyjmować do wiadomości, że
coś się zmieniło. Chociaż ziemie monarchy
skurczyły się do jednej prowincji, on wciąż
nastawiał na podmiotowe traktowanie,
a od brytyjskich posłów nadal żądał bicia
głową o ziemię. Birma nie była „bambusem
wyginającym się przed silniejszym wiat-
rem”, jak sąsiednia Tajlandia. Dlatego
właśnie upadła. 

Kolonializm brytyjski jest dla Birmy
niczym nasze zabory, a konkretnie ten
pruski. Brytyjczycy przynieśli postęp gos-
podarczy, ale za cenę wynarodowienia.
Stworzyli „Birmę bez Birmańczyków”,
obcy twór na birmańskiej ziemi, pod
względem niesprawiedliwości i kontrastów
społecznych przypominający dzisiejszą
Amerykę czy Chiny. Birmańczycy nie-
chętnie współpracowali z „brytyjskim Le-
wiatanem”, więc zaborcy-kolonizatorzy
sprowadzili im Indusów i Chińczyków
oraz postawili na mniejszości etniczne.
Dali w ten sposób lekcję polityki divide
et imperia (Birmańczycy twórczo rozwiną
ją po latach wobec owych mniejszości)
oraz dzikiego kapitalizmu. „To oczywiście
kłamstwo – pisał George Orwell, który
swoją karierę zaczynał w Birmie – że prze-
byliśmy tutaj, aby pomóc naszym ciem-
noskórym braciom, a nie obrabować ich”.

Duma i klęska

Birmańczycy zrzucili obce jarzmo, bo
mieli elity wykształcone w brytyjskich
szkołach i zahartowane w brytyjskich wię-
zieniach, które potrafiły wykorzystać „okno
możliwości” jakie otwarło się po II wojnie
światowej. Ich personifikacją był Aung
San, człowiek, który swoim postępowa-

niem zachwyciłby największych klasyków
realizmu politycznego. W ciągu dekady
swojej działalności zdążył być komunistą,
socjalistą, faszystą, antyfaszystą i demo-
kratą, oraz dwukrotnie zmienić strony w
trakcie II wojny. Przede wszystkim był
jednak niezmiennie birmańskim patriotą,
który zdołał wymanewrować dla Birmy
niepodległość, udowadniając tym samym
starą, a niechętnie słuchaną prawdę, że
polityków ocenia się po „etyce odpowie-
dzialności” – po rezultatach ich działań. 

Następcy Aung Sana sprawnie kon-
tynuowali jego dzieło, bo wiedzieli, że
(jak to ujął jeden z nich) w polityce „przy-
jaźnić się można z każdym, pod warun-
kiem, że ma się w ręku duży kij”. Świado-
mość podstawowych mechanizmów po-
lityki sprawiła, że birmańskie elity w to-
czącej się zimnej wojnie wybrały stanie
z boku: niezaangażowanie. Sprytnie rów-
noważąc wpływy obcych potęg ustawili
się tak, że zarówno USA, jak i ZSRS pa-
sowała ich neutralność. To oszczędziło
Birmie losu Wietnamu, Laosu czy Kam-
bodży oraz dało uznanie międzynarodowe
przejawiające się teką sekretarza gene-
ralnego ONZ dla Birmańczyka U Thanta
(1961-1971). 

Ale neutralność miała i złe strony.
Od 1962 roku, czyli przejęcia władzy przez
juntę wojskową, Birma całkowicie wycofała
się ze świata. Nie ufając zachodniemu
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systemowi globalnemu, elity armijne uzna-
ły, że jedynym sposobem na utrzymanie
suwerenności jest odcięcie się i zbudo-
wanie autarkii. Swoją rolę odegrała tu
również osobowość dyktatora, generała
Ne Wina (1962-1988). Niczym pewna ko-
misarz Unii Europejskiej, lubił on słuchać
się wróżbitów (za ich podszeptem zmienił
ruch drogowy z lewostronnego na pra-
wostronny oraz nominały banknotów na
podzielne przez szczęśliwą liczbę 9), ale
przede wszystkim: nienawidził kapitaliz-
mu. Ten świetny wojskowy, niezły polityk
i prymitywny człowiek - był fatalnym gos-
podarzem. W efekcie Birma, ongiś „spich-
lerz Azji”, w 1987 r. otrzymała tytuł LDC,
czyli (w oenzetowskiej nomenklaturze)
miano jednego z najmniej rozwiniętych
państw świata. Dołączając do doborowego
towarzystwa Bangladeszu, Burkina Faso
czy Czadu.

Fatalną sytuację kraju miał zmienić
rok 1988, w którym wybuchły protesty
studenckie, porównywalne z chińskimi
protestami na Tiananmen. Doprowadziły
one do ustąpienia Ne Wina i pojawienia
się charyzmatycznej przywódczyni opo-
zycji, Aung San Suu Kyi, córki Aung Sana.
Jednak, gdy tylko establishment armijny
poczuł się zagrożony utratą władzy, ma-
sowo rozstrzelał ludzi na ulicach, a Suu
Kyi zamknął w areszcie domowym. W za-
mian „nowa junta” postawiła na kapita-
lizm, licząc na wejście inwestorów i utrzy-
manie władzy dzięki dopływowi gotówki.
Celem było „przefarbowanie się z lewico-
wego reżimu na proamerykański, prawi-
cowy reżim” jak to zgrabnie ujął jeden
z wojskowych. 

Bez kompromisów

Jednakże sytuacja geopolityczna na świecie
się zmieniła. Miejsce zimnowojennych

koncepcji bezpieczeństwa zajęła naiwna
wiara w „koniec historii”. Ów powszechny
entuzjazm, jeśli nie triumfalizm, dopiero
teraz jest poważnie kwestionowany (by
nie powiedzieć: wyśmiewany). Wówczas
jednak marksistowska z ducha wiara
w nieuniknione zwycięstwo demokracji
była wręcz powszechna. Na Zachodzie
stworzyła intelektualną aurę dla formo-
wania nowej polityki opartej – tam, gdzie
nie było szczególnie istotnych interesów
– na ochronie praw człowieka. W Birmie
zadziałało „prawo (Marvina) Otta”: „im
mniej narodowych interesów mają Stany
Zjednoczone w danym państwie, tym bar-
dziej prawa człowieka liczą się w amery-
kańskiej polityce wobec niego”. 

USA i inne państwa Zachodu, nie
mając w Birmie większych interesów, na-
łożyły sankcje, chcąc ją przymusić do de-
mokracji. Ale generałowie birmańscy (re-
gularnie maltretujący własne społeczeń-
stwo) nie myśleli tymi kategoriami. Dla
nich najważniejsza była suwerenność. By
wytrzymać sankcje, zwrócili się do Chin,
które chętnie pomogły. Był to ze strony
birmańskiej generalicji pragmatyczny wy-
bór, o czym świadczą słowa szefa junty,
generała Than Shwe: „nie całujemy Chin,
bo je kochamy, lecz dlatego, że takie są
nasze interesy narodowe”. 

Junta sankcje wytrzymała, zgodnie
z klasyczną zasadą „rząd się sam wyżywi”,
ale przy okazji doprowadziła do klęski
gospodarczej państwa.  Tłumaczyła to
sankcjami, lecz w większym stopniu sama
była temu winna (dopływ gotówki miała,
z Chin i innych państw azjatyckich z zasady
nieingerujących w sprawy wewnętrzne
sąsiadów). Powodem była mentalność
rządzących generałów, bojących się utraty
kontroli i nieufających prywatnej inicja-
tywie ani technokratom. Suwerenność –
pojmowana na sposób wojskowy, wręcz
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tradycyjny, była dla nich zawsze najważ-
niejsza i jakiekolwiek ustępstwie w tej
kwestii nie wchodziło w grę. Sztywność
i wojskowy rygor w kontroli, niechęć do
ustępstw w jakichkolwiek prerogatywach,
w połączeniu z korupcyjną tradycją po-
wodował staczanie się gospodarki, bezli-
tosną eksploatację birmańskich, przebo-
gatych surowców (ropa, gaz i połowa tab-
licy Mendelejewa w glebach) przez sąsia-
dów. Oraz międzynarodową izolację. 

Było to dokładne przeciwieństwo
Tajlandii. Regionalny rywal Birmy od
XIX wieku skutecznie stosował taktykę
kooperacji i przymilania się do najsil-
niejszych. Najpierw łasił się do Wielkiej
Brytanii, czego ceną był status gospo-
darczego protektoratu, ale formalnie nie-
podległego. Następnie poparł Japonię,
dzięki czemu Tajlandię ominęły znisz-
czenia wojenne. A gdy karta w II wojny
światowej się odwróciła – Stany Zjedno-
czone. Tajom ponownie się upiekło, bo
dookoła grasował komunizm, więc Ame-
rykanie zapomnieli o niedawnym sojuszu
Tajów z Tokio. 

Od tego czasu Tajlandia nastawiła
się na korzystanie z amerykańskiego pa-
rasola politycznego i gospodarczego. Spo-
łecznie kosztowało ją to różne plagi (nie-

przypadkowo Bangkok jest symbolem ży-
cia nocnego), ale sprawiło, że Tajlandia
jest jednym z bogatszych państw regionu,
bijącym pod tym względem Birmę na gło-
wę. Na losach tych dwóch rywali dobrze
widać cenę wyborów politycznych: ela-
styczna Tajlandia jest może i średnio sza-
nowana oraz nie do końca suwerenna,
ale na pewno (w skali regionu) bogata.
Dumna zaś Birma budzi niechętny respekt,
lecz i lekceważące pobłażanie z uwagi na
jej słabość gospodarczą. 

Przełom

Birmańska „zła karma” ma się teraz zmie-
nić. Przełom przyszedł w 2011 roku, wraz
z amerykańskim zwrotem ku Azji. Dru-
gorzędna Birma stała się nagle ważnym
punktem w nowej polityce powstrzymy-
wania – tym razem Chin. Generałowie
birmańscy, którzy sami mieli serdecznie
dość chińskiego patrona, z jego wyzyskiem,
wyższością i butą, z radością powitali tę
zmianę – po 20 latach nadeszło wreszcie
przefarbowanie, o którym marzyli. W za-
mian za ściągnięcie mundurów, wypusz-
czenie więźniów politycznych i dopusz-
czenie opozycji do parlamentu (10%
miejsc), czyli ustępstwa małe, generałowie
„okazali się” demokratami. 

Do kraju napłynął strumień pożyczek,
grantów i darowizn z międzynarodowych
instytucji finansowych, a także imponujące
inwestycje z całego świata, chcące widzieć
w Birmie dobrą alternatywę dla drożeją-
cych Chin. Nawet Freedom House uznał,
że z wolnościami w Birmie nie jest już
tak źle (na pewno lepiej niż w Chinach).
Zaś wszystkie kraje zachodnie od 2012 r.
zaczęły używać reżimowej nazwy kraju:
Mjanma (Myanmar), którą przez lata te
same rządy „z przyczyn demokratycznych”
odrzucały. Mjanma znaczy bowiem w miej-
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scowych warunkach mniej więcej tyle, co
nasza Wszechpolska. Gdy zaś mająca po-
wszechne poparcie w Birmie przywódczyni
opozycji Aung San Suu Kyi chciała wy-
startować na prezydenta, to generałowie-
demokracji ją zablokowali. Poskarżyła się
wprawdzie Barackowi Obamie, ale ten
wsparł ją tak, jak na laureata pokojowego
Nobla przystało – moralnie. 

Przemienieni w demokratów gene-
rałowie okazali się więc godnymi następ-
cami długoletniej birmańskiej linii polityki
zagranicznej – umiejętnego balansowania
wpływów obcych mocarstw. Dzięki temu
są dziś w stanie rozgrywać sprzeczności
amerykańsko-chińskie i obu tym gigantom
jest potrzebna ich przychylność. Politycznie
Birma pozostaje państwem niezależnym,
opierającym się naciskom obcych i mają-
cym wielkie ambicje nawiązania do dawnej
królewskiej chwały. Lecz te plany kolejny
raz pokrzyżować może ten sam czynnik,
który daje birmańskim elitom siłę poli-
tyczną: kurczowe obstawanie przy suwe-
renności.

Walka z fatum

Wojskowi demokraci in-spe, tak jak po-
przednio, chcą kontrolować najważniejsze
przedsiębiorstwa i firmy, bo w ich men-
talności to wciąż „władza generuje bo-
gactwo” (niczym w społeczeństwach feu-
dalnych). Niestety, w warunkach globa-
lizacji model ten utrzymać trudno, o czym
świadczą pierwsze głosy rozczarowania
ze strony inwestorów wycofujących się
znad Irawadi z powodu niekorzystnego
klimatu.

Stąd też najważniejszym pytaniem
stojącym przed tym otwierającym się pań-
stwem jest to, czy bardzo sprawni poli-
tycznie post-generałowie zdołają wprząc
gospodarkę w swoje ambicje polityczne
(jak się to udało w Chinach), czy też ich
kurczowe trzymanie się niezależności i su-
werenności ponownie przekreśli szanse
Birmy. Od tego, czy demokraci in-spe
zdołają pokonać owo „przekleństwo su-
werenności” zależy dalszy los państwa
birmańskiego – oraz ich samych.
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Myślenie naszych elit o Polsce jest ego-
istyczne i mało wartościowe poznawczo.
Skupia się przede wszystkim na interesach
metropolii, kosztem dobrostanu rozległych
prowincjonalnych obszarów. To zjawisko
ściśle powiązane jest z innym: interesy
poszczególnych „prowincjonalnych” re-
gionów kraju są opisywane niemal wy-
łącznie przez pryzmat interesów i wyob-
rażeń stołecznych elit, na czele z medial-
nymi.

Fiksacja metropolitarna

W bożonarodzeniowym numerze „Polityki”
trafiłem na artykuł „Gdzie kawiarnie
z tamtych lat?” Joanny Solskiej, w którym
autorka opowiada o losach kilku kultowych
lokali powstałych jeszcze w czasach PRL
i ich późniejszych perypetiach, niekiedy
zakończonych likwidacją. Pełen nostalgii,
stosownej w świątecznym czasie, kilku-
stronicowy tekst przykuł moją uwagę na-
stępującym faktem: spośród wszystkich
opisanych przez Solską kawiarni tylko
dwie były spoza Warszawy. To krakowski
„Zwis” (oficjalnie „Vis-á-vis”), niegdysiejsza
przystań Piotra Skrzyneckiego, i wspom-

niana w artykule jednym zdaniem łódzka
„Honoratka”, w której przesiadywali fil-
mowcy. 

To świetna metafora nie tylko dzi-
siejszej Polski. W wyobraźni naszych elit
istnieje przede wszystkim stolica. To miejs-
ce, gdzie załatwia się naprawdę ważne
sprawy polityczne, instytucjonalne, biz-
nesowe, medialne. Istnieje jeszcze kilka
większych miast, choć – dosłownie
i w przenośni – daleko im do Warszawy.
Poza tym znaczne obszary Polski na mapie
rysowaną „wyobraźnią elit” opatrzone są
krótką, dobrze w dziejach znaną infor-
macją: hic sunt leones – „tu mieszkają
lwy”. Tak starożytni kartografowie ozna-
czali terytoria barbarzyńskie, obce ich
centrom świata. 

Nie piszę tego z pretensją. Nietrudno
jednak ukryć, że polskie życie w jego is-
totnych przejawach toczy się właśnie
w stolicy. Czy ściślej – w kilkunastu, może
kilkudziesięciu jej miejscach: od instytucji
publicznych i gospodarczych, przez re-
stauracje, po studia telewizyjne i redakcje
gazet. Zapewne część tego naprawdę-waż-
nego-życia toczy się także w kilku bogatych
podwarszawskich miejscowościach. I wła-

KrZysZtoF wołodźKo
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”
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ściwie tyle. Gdzieś za rogatkami Warszawy,
gdzieś na odchodzących od niej liniach
komunikacyjnych, a czasem także we-
wnątrz miasta przebiegają niewidzialne
granice między centrum a peryferiami,
między światem „znaczącym” a „nic-nie-
znaczącym” albo „znaczącym niewiele”.
Zna to i rozumie wiele osób, szczególnie
tych, które przybyły do Warszawy „za
chlebem i karierą”. 

O pogłębiających się u nas podziałach
przesądzających o losach centrum i pe-
ryferii kraju mówiła niedawno prof. Jó-
zefina Hrynkiewicz w wywiadzie dla „No-
wego Obywatela”. „Problem dotyczy [tak-
że] małych miast. Tam zlikwidowano już
bodaj wszystko, co się dało zlikwidować,
więc ludzie zmuszeni są z nich uciekać.
Małe miasta nie dają młodemu pokoleniu
żadnych perspektyw na stabilne dochody
czy rozwój zawodowy. Tam nie ma pracy,
nie ma szans na uzyskanie materialnego
bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej.
Zlikwidowano co większe przedsiębior-
stwa. Likwiduje się instytucje publiczne.
Młodzi nie mają innego wyjścia, jak tylko
emigrować, gdyż emigracja zarówno w ra-
mach kraju, jak i za granicę jest bardzo

silnie skorelowana z poziomami bezro-
bocia i ubóstwa. 

Najgorsza sytuacja jest w wojewódz-
twach podlaskim, warmińsko-mazurskim
i podkarpackim, ale niewiele lepiej jest
w łódzkim, świętokrzyskim czy lubelskim.
(…) Analiza sytuacji na rynku pracy w woj.
warmińsko-mazurskim pokazuje nam dwa
różne światy: kompletnej zapaści powiatów
peryferyjnych i całkiem niezłą sytuację
w stolicy województwa. Olsztyn i powiat
olsztyński, w porównaniu z powiatami
takimi jak Pisz, Węgorzewo czy Gołdap,
to niemal oaza dobrobytu.

Jest to zjawisko typowe dla Polski:
rozwijają się metropolie i duże miasta,
gdzie lokuje się najbardziej prestiżowe
inwestycje, a upadają te mniejsze, gdzie
jest tylko subwencja na edukację, a własne
dochody pokrywają – bardzo zresztą ubogą
– pomoc społeczną. (...) Przyjęty w Polsce
model rozwoju prowadzi do niekontrolo-
wanego rozrostu metropolii i terenów do
nich przylegających oraz do wyludniania
się wszelkich innych obszarów”. 

Tłoczno w przedpokoju

Co jest „realnie znaczącą” współczesną
Polską? Czy tylko jej nieliczne „strefy
uprzywilejowane”? Taki osąd się narzuca.
Reszta kraju jest przedpokojem, zaple-
czem. Wiedzą o tym młodzi i starsi, których
„zasysa” stolica. Nie zawsze wędrują do
niej (narażając się na etykietę „słoika”)
kierowani ogromną ambicją. Bardzo często
to twarda konieczność, chęć dorobienia
się „na sposób polski”, czyli szansa na
utrzymanie się z pensji, z której wystarczy
jeszcze na spłatę kredytu.

Takie realia determinuje brak alter-
natywy: lokalne rynki oferują zbyt mało,
instytucje są likwidowane – albo i jedne,
i drugie są szczelnie obsadzone „swoimi”.
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W ten sposób rozwój nastawiony tylko
na interes metropolii pozbawia rozległe
obszary poszczególnych regionów kraju
kadr i lokalnych elit, szczególnie tych re-
krutujących się z młodszych roczników. 

To wpływa także na utrwalanie się
brudnego kapitału na polskiej prowincji.
Lokalne sitwy - zasiedziałe, żyjące wsobnie,
nierzadko stosujące negatywny mecha-
nizm selekcji w ramach kooptacji do włas-
nych szeregów - zwykle nie mają żadnej
konkurencji. Zdecydowanie jednostronne
kierunki polskiej wewnętrznej migracji
skutkują powolną erozją kulturową/in-
telektualną „obszarów nieznaczących”.
To jest nasza stała społeczno-gospodarcza,
więcej: to nasza stała cywilizacyjna. 

Nieopisany i przemilczany świat nie
istnieje. Na ten „świat nieprzedstawiony”
współczesnej Polski składają się duże ob-
szary poszczególnych regionów, które
wspólnie budują to, co nazywamy pol-
skością, naszą tożsamością. A przynajmniej
powinny ją budować, jeśli polskość ma
być czymś rzeczywistym i oddziałującym. 

Niestety, jeśli nawet prowincjonalne
terytoria zaistnieją w dyskusji publicznej,
w wyobraźni społecznej, to na ogół wedle
wzorów narzuconych przez stolicę. Istnieją
wedle schematów tworzonych przez bar-
dzo wąską grupę oligarchów, ludzi opi-
niotwórczych, wysokich urzędników pań-
stwowych. Na tych z kolei pracują ludzie
nierzadko wykorzenieni ze swoich rodzi-
mych światów, z których przywędrowali
do metropolii. Właśnie ta „klasa służebna”
często za swoją przyjmuje narrację pryn-
cypałów, wedle której „dobrze jest, jak
jest”. 

Dodajmy do tego nasilenie mecha-
nizmów politycznych i partyjnych, które
powodują, że np. posłowie przestają być
reprezentantami swoich regionów/wy-
borców, a stają się statystami podnoszą-

cymi rękę w bezwzględnym rytmie „ma-
szynki do głosowania”. Wyobcowanie sku-
pionej w stolicy klasy politycznej (nie
tylko w zainstalowanych tam instytucjach)
stanowi dojmującą bolączkę państwa.
Jeśli politycy nie są rzeczywistymi repre-
zentantami społeczeństwa, jego różnora-
kich grup interesu, a stają się zarządcami
folwarku, wtedy drzwi do wszelkich pa-
tologii stają otworem.

Folwarczna fatalność

W tym wszystkim dalekim echem brzmią
popańszczyźniane, głęboko zakorzenione
tradycje polskiego społeczeństwa. W pań-
szczyźnianym modelu życia elity są żywo
zainteresowane tym, by pracujące na ich
rzecz społeczeństwo nie dysponowało ża-
dną znaczącą własnością, w tym własną
kulturą. W takim systemie kapitał (za-
równo gospodarczy, jak i kulturowy) po-
zostaje przede wszystkim w dyspozycji
wąskiej, uprzywilejowanej grupy, sterującej
procesami życia zbiorowego, w tym spo-
sobami jego opisu i interpretacji. 

To podział na folwark i na dwór, na
prowincję i na metropolię, na plebs i na
elitę. Warunkiem koniecznym awansu
społecznego jest tutaj przyjęcie kultury
„dworu”, imitacyjne utożsamienie się
z tymi, którzy dyktują warunki gry. W dzi-
siejszych czasach to właśnie media gwa-
rantują rozpowszechnianie i dominację
dworu nad rozległymi obszarami folwarku. 

Wielkomiejskie poglądy uprzywile-
jowanej, oczywiście wewnętrznie zróżni-
cowanej elity, która toczy ponad głowami
plebsu własne boje, są przyjmowane jako
wzorcowe. Tym tłumaczyć można choćby
fakt, że wielu Polaków z niższych warstw
niemal bezmyślnie powtarza opinie ko-
rzystne dla metropolitarnej elity. Wielu
ludzi, którzy codziennie borykają się z pro-
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blemami „terytoriów nieznaczących”, go-
rąco wierzy w to, że jedyną receptą na tę
sytuację są indywidualistyczne strategie
przetrwania, a reprezentanci interesów
wielkich instytucji finansowych są obiek-
tywnymi ekspertami ekonomicznymi. 

Nawet jeśli doznają dysonansu poz-
nawczego dotyczącego rozziewu między
tym, co widzą wokół siebie, a tym, co sły-
szą, to brak im innego interpretacyjnego
punktu odniesienia. Nadal naśladują język
elit, gdy opisują rzeczywistość. Posługują
się nim, nie wiedząc, że to język obcy.  

Rzecz jasna, reprezentanci elity rzad-
ko mówią, że istniejąca sytuacja i język,
jakiego używają, ma służyć przede wszyst-
kim zabezpieczeniu ich własnych intere-
sów, symbolicznych i realnych. To temat
tabu, wspominanie takich kwestii jest
grubą niestosownością. Przekonują raczej,
że opisują pewien obiektywny, niezmien-
ny stan rzeczy, samych siebie stawiając
w roli arbitrów elegancji. Narracja bene-
ficjentów życia w metropolii subtelnie
łączy w sobie wątki estetyczne z etycznymi
i ekonomicznymi. 

Górnicy broniący swoich miejsc pracy
i dobrostanu własnego regionu stają się
zatem niebezpiecznymi awanturnikami
palącymi opony pod Sejmem, a także
ludźmi niezdolnymi do myślenia pro pub-
lico bono. Są przy tym egoistami – w prze-

ciwieństwie do elity myślącej odpowie-
dzialnie o sprawach państwa i rynku. 

Specyfikę rodzimej „doktryny uprzy-
wilejowanych” ponad dekadę temu tak
opisywał prof. Zdzisław Krasnodębski na
kartach „Demokracji peryferii”: „chociaż
polscy liberałowie nawiązywali do libe-
ralizmu zachodniego, jego recepcja była
(…) nader selektywna i powierzchowna.
W większości nie byli oni świadomi ani
wewnętrznych dylematów, ani dzisiejszych
przemian liberalizmu”. Jedną z konsek-
wencji tego imitacyjnego naśladownictwa
(zauważmy, że „elity” w stosunku do sil-
niejszych od siebie przyjmują tę samą
postawę, którą narzucają „własnemu”
społeczeństwu) zachodnich doktryn był
stopniowy zanik odpowiedzialności i so-
lidarności społecznej. 

Dziś egoizm polityczny i gospodarczy
stały się cnotą. Metropolia ma pełne prawo
dyktować wszelkie warunki z pozycji sil-
niejszego. Z jakimi konsekwencjami? Wy-
mownie opisała tę kwestię Ślązaczka z gór-
niczej rodziny Marcelina Zawisza w tekście
„Doktryna szoku à la Kopacz” na portalu
Strajk.eu, komentując rządowe decyzje
o zamknięciu kilku kopalń: „Zaraz zacznie
się smutna powtórka z lat dziewięćdzie-
siątych: samobójstwa z biedy i niemocy
znalezienia pracy. Rosnące bezrobocie.
Alkoholizm. Zacznie się również masowy
exodus do ziemi obiecanej – Europy Za-
chodniej, gdzie wszystkie zmywaki będą
nasze”.

Polskę zdeglomerować!

Wśród wielu reform, których Polsce po-
trzeba, jest i ta: deglomeracja cywiliza-
cyjna, idąca w parze z deglomeracją poli-
tycznej wyobraźni. Potrzebujemy nowego
myślenia o III Rzeczpospolitej, które kład-
łoby nacisk na interesy poszczególnych

42

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 2(56)/2015, 4 lutego–3 marca 2015 www.nowakonfederacja.pl

Małe miasta nie dają

młodemu pokoleniu

żadnych perspektyw na

stabilne dochody czy rozwój

zawodowy



regionów, różnice (i podobieństwa) między
nimi, realne sposoby zapobiegania naras-
taniu cywilizacyjnej dysproporcji między
„Polską znaczącą” a „Polską nieznaczącą”. 

Potrzebujemy takiego myślenia
z przyczyn kulturowych, tożsamościowych
i społeczno-gospodarczych. Zwracał na
to uwagę Krzysztof Mazur, lider Klubu
Jagiellońskiego, w niedawnym wywiadzie
dla „Nowej Konfederacji”: „Nasz kraj bę-
dzie się faktycznie rozwijał wówczas, gdy
będziemy mieli minimum trzydzieści

ośrodków miejskich, w rodzaju Bielska-
Białej, Częstochowy, Nowego Sącza, bo
taki mają charakter państwa europejskie”. 

To policentryzm a nie rozwój pola-
ryzacyjno-dyfuzyjny jest świadomym wy-
borem wielu świetnie prosperujących pań-
stw Zachodu. Dobrze, że przedstawiciele
młodszego pokolenia prawicy zdają sobie
z tego sprawę. Tutaj znów – jak refren –
pojawia się potrzeba zmiany pokoleniowej
w bardzo wielu znaczących obszarach na-
szego życia.
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Wesprzyj nas

Jeśli nas cenisz – wesprzyj nas!

Podstawą naszej działalności są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z pięciu powodów:

1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla
upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski

2. dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji

3. począwszy od października 2013, udawało nam się co tydzień publi-
kować (od października 2014 r. jesteśmy miesięcznikiem) nowy numer „NK”,
poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie, jak np. neokolonizacja
Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego czy władza sondaży

4. mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas średnio
4,5 tys. osób tygodniowo, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy
inne media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze
teksty są chętnie przedrukowywane przez popularne portale

5. darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy miesięcznik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika/mie-
sięcznika idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego
formułę głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy
o polityce w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Niemniej w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Osiemdziesięciu Sześciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej Dobro-
wolski, Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Sławomir Lisiecki,
Michał Macierzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Marek Nowakowski,
Krzysztof Poradzisz, Piotr Woźny

Pozostali Darczyńcy:
Stu Siedmiu Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr  Remiszewski.
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
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Maciej Gurtowski, Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica,
Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz
Pichór, Adam Radzimski, Stefan Sękowski, Zbigniew Stawrowski, Tomasz Szat-
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